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Az Aspektus könyvsorozat lényegi felismeréseit összefoglaló könyvet, sokan a sorozat 
könyveiben leírtak ismeretének a hiánya miatt, nem fogják egyből megérteni, mások, a 
tárgyalt szakterületek egy – egy részét jobban ismerők, kellő alappal rendelkező viszont az 
információkat küldő és a közvetítő szerző reményei szerint mindent meg fognak érteni, és 
talán sikeresebben folytatják, pontosítják és közérthetőbbé rendszerezik az élet továbbvitelét 
segítő információkat. Ez a könyv még csak félkész, és talán sohasem lesz teljesen kész. Az idő 
viszont már kevés, és a közvetítőnek már nincs több ideje finomítani, többek által jobban 
megérthető tudományos és köznyelvezetre lefordítani az isteni igét, az előre adott választ. 
 

A Nibiru pályája
Galaxis 
melegfúziós 
központ Galaxis 

hidegfúziós 
agyközpont 

A Napcsalád kisebb bolygói, egy vonalban felsorakozva, az anyai Nap és a 
nagybolygó testvérek védelme között, együttálló, pontosabban együtt átkelő 
alakzatban haladnak át a galaxis szimmetriasíkján, idegtengelyén, az északi, 
hidegfúziós apai életbuborék rétegből a déli anyai melegfúziósabb 
életbuborékba. A feltételezés szerint a 12. bolygó is részt vesz a közös 
átkelésben, vagy és útikalauzként segíti a rokon család áthaladását. 
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Evolúció és revolúció 
Az életfejlődés rendje 

 
Evolúció és revolúció 
A dialektikus materializmus tanítása a fejlődés elválaszthatatlanul összetartozó oldalairól. Az 
evolúció szakaszában fokozatos, lassú, gyakran rejtett formájú változások mennek végbe, az 
ellentétek egysége még túlsúlyban van, a dolog, a tárgy alkotóelemeiben fellépő arány- és 
egyensúly-eltolódás még nem vezet az adott struktúra megszűnéséhez. Az átmenetek (a 
növekedés v. csökkenés) nem ugrásszerűek, hanem folyamatosak, szinte egybefolynak. A 
tárgyak, evolúció és revolúció jelenségek minőségi változásának korszakát revolúciónak 
nevezzük. Ezt a fejlődési szakaszt a folytonosság megszakadása, az ugrás, a viszonylag gyors 
és nyílt változás jellemzi. Ilyenkor megszűnik a viszonylagos nyugalom, az ellentmondás 
egyik oldala olyannyira túlsúlyba kerül, hogy legyőzi a szemben álló oldalt, s az alkotóelemek 
változása eléri azt a határt, amikor a régi struktúra már nem képes azokat hordozni, új 
struktúra jön létre. Az evolúció és revolúció összefüggését eltorzító, az egyiket tagadó és így a másik 
kizárólagosságát hirdető idealista nézeteket evolucionizmusnak, ill. revolucionizmusnak nevezzük.  
 

Az állandó eredőjű Univerzum csak akkor jöhet létre, ha a tér valamely részében kialakuló 
változást, pl. nagyobb életsűrűségű, szervezettebb közös térrészbe épülést, a tér másik részén 
ellenkező eredőjű rendezettség változás egészíti ki. Mindent, ami e szükséges egyensúlyt az 
anyag és az életszerveződés irányába módosítja, időben eltolódva máshol kiegészítő 
ellenmódosítás követi, azaz a megváltoztatott rendet, a létrehozott rendetlenséget helyreállító, 
restauráló folyamat követi. Miközben a tér egy részében evolúciós fejlődés megváltoztatja a 
kialakult korábbi állapotokat, a tár másik részében szükségszerűen revolúciós 
visszarendeződés alakul ki, azaz az állandó eredőjű Univerzum az idő dimenzióval kiegészítve 
stabil, egymással magas szimmetriában, de inverz folyamatban változó. Ennek az inverz 
változásnak nem kell feltétlenül külön térben fejlődnie, elég, ha az egymást követő 
folyamatokban a megváltoztatott rendszerekben később periodikusan helyre áll a rend. 
Miképpen a téridő állapotát megváltoztató nappalokat követi az éjszakai rendezettség növelés, 
hasonlóan követi mindenféle ciklusban a rendezettség romlását, az entrópiát a rendezettség 
kijavítása. Így követi az ébrenlétet az álom, a nyarat a tél, a tavaszt az ősz, az életet a halál, az 
evolúciós törzsfejlődést a revolúciós helyreigazítás, a túl nagy és már rossz rendezetlenség 
kijavítása, az élet elromló eredőjének és relatív, időben periodikus helyreállítása. 
Bár e könyv csak az Aspektus sorozatban a szerző által megértett életszerveződési érzetek 
alapján, a megismerés és a megtapasztalás megértéséről szól, de az időben változó rendszer 
működésének a részbeni, - az eddigieknél jobban – megértése, elkerülhetetlenül a hogyan 
tovább kérdéséhez, a kialakuló lehetséges, és valószerű következmények feltételezéséhez, 
teóriák kialakításáról és leírásáról is szól. Ha megismerjük az eddig történt múlt egy részének 
a lehetőségeit, elkerülhetetlenné válik az események valószínű folytatásának a feltételezése, de 
mivel ezek egyre többféle más lehetőséghez is vezetnek, a jövő prognosztizálása csak az 
események bekövetkezésének a valószínűségére terjedhet ki. Miképpen az életben is 
változhatnak az elképzelések, és a többes lehetőségekből az élet is mindig több út és lehetőség 
közül választhat, - hogy melyiken megy tovább, hasonlóan a jelen bármelyik irányú lehetséges 
folytatására számos eltérő állapotfejlődési lehetőség áll az evolúció és a Revolúció 
rendelkezésére. A kifejlődött élet részben egészben, vagy szelektáltan is megváltozhat, de az 
életfejlődés főbb állomásait, a szaporodást, a fogamzást, a születést, a felnövéshez vezető 
élettavaszt, a nyár kiteljesedő állapotát, és a szervezeti ősz állapotot a lebomlást, a mássá 
alakulást, az elmúlást, és az inaktívabb restauráló tél, a rendezettség megfordulását a változás 
kialakulását sem kerülheti el. 
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A könyv a megértés kialakulásáról szól, és másoknak is igyekszik megmutatni a tudatfejlődés 
nem egyértelműen csak materialista alapon követett fonalának a fejlődési lehetőségét, ezért 
sok olyan dologról, feltételezésről, teóriáról, megérzésről és megtapasztalásról szól, amelyeket 
a szerző információs alsó szinten kapott azon közvetítő isteni részecskéitől, akik egyes 
dolgokban több tapasztalattal képessé váltak a szerző neuronjaival egymásra hangolódni. A 
megérzések alapjában azonban bizonyított materialista alapok vannak, amelyekben hasonlóan 
sok a feltételezés, csak ezek tudományos kutatók feltételezései, amelyekből sok éppen úgy 
teoretikus, mint Moetrius életszerveződési összefüggés rendszere, az életműködési teóriája. 
Mivel a könyv sok olyan, az Aspektus könyveket még nem ismerő, nem olvasó, az elméleti és 
a logikai rendszer jelenlegi elméleti, teoretikus és tudományos alapjaival, és ezek 
összefüggésekbe állításnak az ismereteivel sem rendelkező olvasónak is szólnak, ezért néhány 
mondatban felelevenítésre, bemutatásra kerülnek az aspektus könyvek lényegi felismerése, 
hivatkozással a beemelt részek elérhetőségére. Az összefoglaló könyv célja azonban nem 
annyira a könyvsorozat és a feltárt egységes életszerveződési ismeret bemutatása, hanem 
annak a megértésnek és megnyugvást adó tudásnak az átadása, amelyet a bölcs isteni 
természet mindig akkor ad át a megértésre jogosultakká, és ezzel a félelemtől feloldhatóvá 
válóknak, amikor a kocka már el van vetve, a sorsunk eldőlt, és amikor kivételesen előre 
választ és megértést kaphatunk olyan kérdésekre, amelyek utólag már nem tehetők fel. 
Az életidőnk sok változással lesz terhelt, és a szerző csak a valószínűséggel bekövetkezhető, 
de teljes bizonyossággal soha nem állítható események eljöveteléről, a fejlődés könyörtelen 
következményeiről szól. Miközben az elmúlt evolúciós ciklusok tapasztalatai és 
konzekvenciái megosztásra kerülnek az olvasókkal, nem szabad elfeledkezni arról a tényről, 
hogy az utolsó hasonló ciklusban az ismereteink szerint a Nibiru 3660 évvel ezelőtt volt 
Napközelben, anyai életfordulóban, és a Napcsalád a saját felmenői két élőrétege közötti 
ekliptikai egyenlítőjén északról valószínűen délre áthaladása utoljára 25600 évvel ezelőtt volt 
hasonló, analóg, de nem teljesen ilyen arányokkal rendelkező összefüggésben. Azóta sokat 
fejlődhetett a bennünket megváltoztató szervezettségben az evolúció és a revolúció módszere, 
finomodhatott, akár szelektált, célzatos rétegnek szóló szelekcióvá is fejlődhetett. Az 
életrendszer azonban a lényegében nem változott, csak a fogyasztók és a fogyasztottak is 
fejlődtek az előző ciklus óta, és egymáshoz képest a különbség is eltérőre fejlődhetett. A 
valószínű események irányultságát számos más, a szerző és a kortársai által még nem ismert 
összefüggések módosíthatják, és valójában még azt sem tudjuk, hogy a galaxisunk egyenlítői 
idősíkján aktuális 2011 decemberi áthaladáskor, a jelen periódus a segített, a megtűrt, vagy a 
támogatott isteni hatásban részesül e? A Napcsalád most nemcsak a saját felmenői 
egyenlítőjén halad át, hanem a környezetével együtt átkerül a galaxisunk egyik nagy felmenői 
életbuborékából a másik féltekének tekinthető életbuborékba, élőrétegbe, egy jelentősen eltérő 
környezetbe és nagyon más, de rokoni közegbe. A galaxis szimmetriasíkján, neutrális rétegén, 
idegfelületén áthaladás ilyen konstellációban kb. 255 millió évente történik, és bár 127 millió 
évvel ezelőtt kerültünk át az eddigi életlehetőséget adó galaxis féltekébe, környezetbe, ezt 
követően a Nappal együtt áramló, sodródó bolygónkba épült részecske tömeg, további 128 
millió évig ebben a féltekében fog tartózkodni, áramlani. A jelenlegi relatív nagy szimmetriát 
az új galaxis féltekébe beáramlásban közel 65 millió évig befelé áramlás, sodródás, 
szélsőségessé, de sokáig kiszámíthatóvá váló fejlődési lehetőség követi, amelyet az élet 
eseményeinek a természetes lehetőségei ritmizálnak.  A galaxis egyenlítői rétegében áthaladás 
azonban nem teljesen merőleges a nagy időfelülettel, ahhoz képest eltérő szöget zár be, amely 
miatt az egyik irányban támogatottabb, segítettebb az áthaladás, míg az ellenkező irányba 
veszélyesebb, akadályozottabb, nehezebben kikerülhető életakadályokkal tarkított, telített. 
A Maya naptár egy nagyévi áthaladás, történelmi korszak általuk ismert történéséig vetítik 
előre az időt, a galaxisév számukra is ismeretlen világába már nem vállalkoztak jóslatokra, 
előre mutatásra, csak annyit jegyeztek fel, - hogy eddig ismerjük az időt, a már ismert 
eseményeket, ezt követően ismeretlen közegben ismeretlenebb életidő kialakulása várható. 
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A hogyan kezdődhetett alternatív bemutatása. Lásd az Aspektus első könyvét, a változás 
megújulásáról, a Főnixről. 
A materialista tudomány eltérő tudományos ideológián alapszik, mint a Kínai (Univerzizmus), 
eltérő a Keresztény és a Mohamedán vallásokétól, és nagyon eltérő a Hindu és a Budhist 
tanoktól. Ezen hosszabb evolúciós ciklusokra és több tapasztalási tényre alapuló, de ezen kívül 
kétségtelenül sok szájról szájra járó hagyomány átadásával is terjedő hit és mondavilág 
azonban statisztikai valószínűségeken alapulva az élet jelentős eseményeit, sokféle eltérő 
változatban, de a lényeget hasonlóan, azonosan adja tovább. 
A materialista világnézet egy ősrobbanásból indítja a kezdetet, amelyben abban van igaza, 
hogy akár ennek is tekinthető az élet fogamzás utáni fejlődési időszaka. A fogamzás azonban 
csak előzményi szervezetek és szervezetség megléte és jelenléte, párosodása után alakulhat ki, 
a semmiből nem lesz semmi. Az élet fejlődéséhez ezt megelőző előző életciklusban kifejlődő 
életnek kell lennie. Bár az Örökké valóságtól fejlődő életben egy alapot kell adni az 
elinduláshoz, de tudomásul kell venni, hogy az életben előbb létezett a történés, a cselekvés, 
az ige, és csak ezt követően fejlődött ki a megismerés és a megértés. Ez miatt a csak cselekvő, 
történéseket okozó, de megértéssel és ezért viszonyítási lehetőséggel még nem járó kezdetek 
kezdete soha nem lesz teljesen megismerhető, csak feltételezhető. Az azonban kétségtelen, 
hogy az élet fejlődésében az előző állapotokat megváltoztató, elrontó eredmény, az entrópia, 
tudatos helyreállító, a rendezettséget növelő revolúció nélkül soha nem eredményezhet 
rendezettségében növekedő életvalóságot. A dolgok fejlődésének az egyik rendje a kialakult 
rend megváltozása, a régi rendezettség elromlása, az entrópia a más rendezetlenség, a kezdeti 
állapothoz képest az eltérés növekedése. Ez azonban nem szükségszerűen eredményez relatív 
rosszabbnak minősíthető állapot változást. Néha a bonyolultság túlnövekedése esetén, az 
egyszerűsítés, a gordiuszi csomó kettévágása oldja fel a dilemmát, és oldja fel a probléma 
ellenmondását. Amikor a már túl nagyon zeg-zúgos, túlbonyolított megoldások a többség 
számára érthetetlenné váltak, elkerülhetetlenné vált a többségi igényre figyelés, az 
egyszerűsítés, az utak és a megoldások radikális folytonosságának a növekedése. Ilyen 
evolúciós rendezettség változást eredményezhet a lineáris és lassú, életspirálban fejlődés, majd 
ennek a bonyolultság felé fejlődése, a többség számára túlbonyolítása, az adminisztratív 
rendezettség túlbürokratizálása. Amikor a többségnek elege lett ebből a számár érthetetlen 
halandzsából, radikális változtatást követelt, és megszületett az egyszerűsítés, a radikális 
központosítás, vagy és később ennek az ellenpéldája a jobb és egyenletesebb, de egyenes és 
átlátható utakat követő elosztás és felosztás. A túl bonyolult és érthetetlenné fejlődő, 
együttműködéseket elrontó életszerveződés nem tud ebbe a többség által már nem igényelt, 
nem kívánt irányba tovább fejlődni, ezért meg kell születnie, ki kell erőltetnie a radikális 
változást, a dolgok és az elosztások átláthatóbbá válását, egyenes, képből kézbe, személytől 
személyig követhető megérthető állapot változását, fejlődését. Amikor egy túlfejletté és túl 
bonyolulttá váló elit, már olyan sokat ködösít, már túladminisztrálja és félre vezeti az átlagos 
szervezeteket, annak érdekében hogy náluk több részesedéshez jusson, a félrevezetést 
felismerő, kiismerő, vagy csak elsöprő, megváltoztató új rendezettség bizonyára radiális 
irányban terjedővé, átláthatóvá fog fejlődni, azaz a radikális irányú változása vagy az 
egyértelmű és átlátható központosítás felé, vagy –és az itt összegyűjtött hatások, átlátható 
újraelosztása felé fog fejlődni. Ha az evolúciós ciklus során a rendezettség a túl bonyolultság 
felé veszi az irányt, akkor a ciklus végén, amikor az eléri az elég, a telítettség, a már nem 
kívánt és nem igényelt állapotát, akkor megfordul a fejlődési közigény, és az evolúciós ciklus 
revolúciós következménnyel fejlődik. Ha az élet szerveződési hibáinak a halmozódása, az élet 
szennyező anyagainak a köztes mezsgyékre, az élet izületeibe átdobálása, kikristályosodása 
miatt, akadályozott fájdalmas egymáson elmozdulás, idővel mozgás képtelenség következhet 
be. Az egymáson elmozdulni képes életfelületekről az egyre több káros anyagot el kell 
távolítani, vagy a szervezettség mozgásképtelené, elöregedővé és elszennyezetté válik. Ha ez 
nem következik kellő rendszerességgel be az élet szennyeződésekkel, rossz hatásokkal 



 5

telítődik, elöregszik, lebénulhat, az élethez szükséges áramlásokban megakadályozódhat. Az 
elmozdulást és az életrugalmasságot akadályozó kristályosodások, szövődmények, átkötések 
lebontásának a hiányában, az egymás mellett lévő életterületek összeérése után e felületek 
részecskéi a határokon is egymásba szövődő kapcsolatrendszerekbe szerveződve már csak 
együtt mozdíthatók el, a külön részek összekötődése, összefonódása növeli a merevséget, a 
rugalmatlanságot, az együtt cselekvés, az együttmozdulás kényszerét. Mielőtt a túl nagy 
szövődmények és az élet által nem kívánt túl nagy hálózatok kialakulnának, túl nagy és 
egymással összenövő, túl merevvé váló szervezetek kialakulnának, az élet lebontja a 
szervezeti rugalmasságát csökkentő, rossz irányú fejlődéseit. A revolúció tehát az 
átláthatóság, a rendezettség növelése, az egyszerűsítés, - ezért néha az erőszak útja – amely 
fejlődési irányváltást, szemléletváltozást és törekvésváltozást hoz létre. Ilyen revolúciós 
ciklusnak tekinthető a már túl bonyolult, túl öreg szervezet, az élet megújítása, a 
szennyeződéssel, szeméttel, rossz hatásokkal telítődő szervezetek felbontása, kitisztítása, a 
rossz alkotóik lecserélése, az együttműködésre alkalmatlanok kiválogatása, és olyanokkal 
összekeverése, akikkel sikeresebben tudnak új és érdekes jó célok felé törekedve 
együttfejlődni. Az evolúciós ciklusok végén revolúciós helyreállításnak, takarításnak és 
szétválogatásnak, erősebb és gyorsabb szelekciónak kell történnie, amely a legfontosabb 
feltétele a nagyobb rendszerek életben maradásának. Ilyenkor nem mindig egyszerre, néha 
csak sejtenként, vagy kisebb szinten kell az alkalmasságnak helyreállítódnia, de minden 
szervezettségben eljön az az idő, rossz hatáshalmozódás, életre egyre kevésbé alkalmas 
állapot, amikor már nem elég az egyszerű alkatrészek, vagy és a fődarabok lecserélése, 
megjavítása. A régen készült és már sok ideje nem olyan alkatrészeket gyártók új alkotóinak a 
beillesztése gyakran kompabilitási zavarokhoz vezet, és a már nagyon elöregedett 
szervezetekben hiába építenek be korszerűbb élettermékeket, ha azok már nem értik egymást, 
nem azonos ritmuson beszélnek, nem képesek megfelelő hatásláncba, életpiramisba 
együttműködni. A mai kor embere már pontosan érti, hogy mit jelent, és mit okoz, ha az elöregedett 
számítógépbe, TV-be, vagy háztartási gépbe, élettermékbe sokkal későbben készült, túl korszerű 
alkatrészeket akarnak beépíteni. Ezek ilyenkor már nem értik egymást, és például most, amikor már 
megváltozott, a számítógépbe beépülő, túl gyorsan reagáló részecskék frekvenciája, egyre többen 
észlelik a túl gyorsan kapcsoló, kapkodó, csak egy csekély hatásrésre szakosodó, de ebben nagyon 
gyors részecskék kapkodását. Sokszor már az akadályozza a munkát, hogy a részecskék a gép 
használójának a szándékánál gyorsabban cselekszenek, kapkodnak, és sokszor vissza kell vonni a túl 
gyorsan és akaratlanul kifejlődő utasításokat. Főleg erős naptevékenység után olyan sok tettre kész, túl 
gyorsan cselekvő információhordozó részecske épül be a szervezeteinkbe, és az elektromos gépeinkbe, 
hogy nem győzzük fékezni és másokkal kellő szinkronban ható együttműködésre bírni őket. 
 

Az Aspektus sorozat első könyve, a Főnix, materialista életszemléletből kiindulva bemutatja, 
hogy a szervezettség felbomlása, tűzmadárrá fejlődése, a már rossz szervezetek alkotóikra 
szétszedése és nagyobb életfelületre, jól láthatóra, megkülönböztethetőre szétterítése nem a 
kezdete az életnek! Ez csupán a régi már rossz szervezettségek lebontása, 
megváltoztatása, egy sokkal jobban együttműködni képes, radiális irányú, radikális 
megoldású központosított begyűjtés és újraelosztás kialakítása.  
A szervezetek alkotóinak az átláthatóra és megérthetőre szétszedése, nagy életfelületre 
kiterítése, a diaszpóra, a már túl nagy életnyomás, a már túl kényszerű együtt cselekvés, a 
rossz együttváltozás következménye. A már tarthatatlan, rosszul szervezett, elszemetelődött, 
vagy túl gyorsan valamelyik túl szélsőséges állapotába fejlődött élet, elszennyeződött 
részecske település, tér, sok esetben már annyira, annyira szemetes, hogy elveszik a rendrakás 
kedve és tendenciája, az élet letargiába fejlődik, elöregszik. Ilyenkor, ahelyett hogy 
csökkentené az életzavart, felszedné a szemetet, eltakarítaná a koszt, maga is eldobja és 
szemetel, ront a környezet ekkor már tarthatatlan állapotán. A szerző a délszláv (Jugoszláv) 
háború után hozzájuk menekült, elfásult, életkedvet vesztett, letargiába menekült, már csak a 
napi élelem bevitelével törődő életroncsaivá váló embereken értette meg, hogy az életnek 
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vannak olyan végállapotú következményei, amelyekről már nem lehet javítással 
visszafordítani, helyreállítani a szervezettség működő képességét, a részeknek az 
együttváltozásba, az életbe és egymásba vetett, de elveszett bizalmát. A kialakuló közöny, a 
fásultság, a letargia olyan nagymértékű negatív apátiát hoz létre, hogy ezt már építéssel, jó 
szóval, bíztatással, hitnöveléssel nem lehet rendbe hozni. Ha a hitevesztett, a szabályokat nem 
betartó, működésképtelenné váló élet nagyobb tömegeket érint, az elromlott, céltalanná váló 
szervezeteket le kell bontani, meg kell tisztítani, szét kell válogatni, és egymással 
együttműködő képes, egymásban még hívő részecske közösségben kell áttelepíteni. Az élet e 
nélkül nem képes megújulni, nem képes megmaradni, főleg nem képes másokkal 
együttműködő szervezettségbe közösségi életet élni. Ilyenkor fertőzővé válik a romlás, a 
hanyagság, a szemetelés, és az entrópia hatalmas ütemben kezd fejlődni egy már tarthatatlan 
és életre alkalmatlan állapot felé. Ha már az élettéren és a szervezettségen rontók aránya az 
életen javítók aránya fölé, az elfásultak és az apatikussá váltak aránya a még cselekvőképesek 
aránya fölé kerül, azaz az aranymetszés rossz, negatív aránya alakul ki, akkor a megromlott 
szervezetek megérnek a lebontásra, a nagyjavításra, a felújításra. Ráadásul az élet szervezeteit 
is általában meghatározott időre, élettartamra, alkalmasságra tervezik. A gazdaságosság és a 
korszerűség, a fejlődés elvárása nem engedi, hogy végtelen élettartamra tervezzék az élet 
kisebb, nagyobb szerkezeteit, szervezeteit. Amikor már nem éri meg a részegységek 
kicserélése, javítása, toldozása, - foltozása, (miként az elavult és már nem javítható Magyar 
Alkotmány), amikor már korszerűtlen és versenyképtelen egy termék, részecske csoport, vagy 
és a hatáseredő a saját kialakult életterében, eljött az idő az életváltozásból kivonásra, a 
kímélésre, a mérsékelt használatra, vagy a bontó felé továbbításra. Mivel azonban az élet igen 
takarékos és gazdaságos megoldásokat helyez előtérbe, ezért az elöregedett, de a még 
mérséklet igényre használhatóképes szerkezeteit rendszeresen külső, fejletlenebb, időben és 
fejlettségi állapotban is eltolt társszervezeteinek továbbadja. Az életspirálon egyre másabb 
rétegeknek továbbadott szervezetek, hatások és eszközök, azokban a rétegekben, amelyekben 
még nem ismerték őket, kellően fiatalosnak, újszerűnek, fejlődést hozónak hatnak. Az élet e 
takarékos megoldása miatt, csak a valóban elöregedett, már egészében használhatatlan, 
máshová szállítani, javítani már nem gazdaságos, vagy már senki által nem igényelt 
szervezetek, részecske közösségek, együttműködések kerülnek felbontásra, de még ezekből is 
kiépítésre, és külsőbb rétegekbe kerülnek a még megfelelően jó, fiatal vagy még elég korszerű 
alkotók. Csak azok a forgalomból kivont elöregedett és már haszontalan szervezetek kerülnek 
az élet recirkulációs, revolúciós malmaiba, amelyek már sem szervi egységükben, sem az 
alkotóikban már semmire nem használhatók, amelyek már nem érik meg a szétszedés, csak a 
felőrlés a beolvasztás és a nagyobb azonosságú közösségekbe, recirkulált alapanyagokba újra 
egyesítés befektetési igényét. Mint tudjuk, az élet fejlődésben elmaradt peremvidékeire 
szállított, már nem gazdaságos eszközök, hatások nem vihetők tovább sem a térben, sem az 
időben, és ilyenkor az örökéletű életanyagok közé visszaforgatásban az elmaradt peremvidék 
ad ionos elöregedett életanyagot a legfejlettebb szervezeteknek, amelyek megújítják, 
beolvasztják, másféle életkeverékbe építve ismét fiatal élettermékek részeként sokszor a 
legfejlettebben változó élettermékekbe építik. A múlt elöregedett állapotában elmúló 
szervezetek részecskéi tovább folytatják az érzeteket és tapasztalásokat adó életkörforgásukat 
a revolúció, az átalakítás után. Az érzeteik azonban az átalakítás során sem szűnnek meg, bár 
az ilyen gyors, sokak által nem ismert fejlődési átalakulást sokan nem tudják mihez 
viszonyítani, ezért nem tudják a tudatukban követni, megérteni, de ettől még az átalakulás, a 
folyamatokat megtervező, szervező és irányító, az elviselőkhöz képest sokkal fejlettebb, isteni 
részecskék által kellően ismert és megértett, tervezett, kreált, tervszerűen irányított 
befolyásolt.  
 
Az élet részecskéi és szervezetei egymást változtatják meg, az éppen fejlettebbek a kevésbé 
fejlettebbeket, a dominánsabbak az indomináns, receszív állományban lévőket, az aktívabban a 
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hozzájuk képest inaktívabbakat. Minden részecske érző lény, még akkor is az, ha nem aktívan változó, 
nem másokat megváltoztató, a sorsát csak elviselő, és ha nem hajluk és nem érezzük, hogy 
panaszkodik, ettől még érzetei és érzelmei, gondolatai vannak, de az egyéni gondolatok rendszerint 
elnyomódnak az együttváltozó közösségek ezt felülíró gondolatai, érzetei, közérzései által. 
 
Az Aspektus sorozat tagadja az Ősrobbanás kizárólagos és elsődleges teóriáját, mint első 
kezdetet, de nem tagadja az elindulási alapnak, újrakezdésnek megfelelő voltát, és tagadja az 
anyag és életszerveződés felállított egyoldalú teóriáját, mert a materialista építési elmélet nem 
foglalkozik a teljesség másik felével az élet árnyékosabb, de megújulást és új életlehetőséget 
hozó Yin állapotával. Az élet, miközben egyes szervezetekben folyamatosan változik, más 
szervezetekben közben periodikusan megújul és gondoskodik a megmaradás hosszú távú 
alkalmasságáról, az együttfejlődő többség mindenkori igényének a keltéséről és teljesítéséről. 
Az Ősrobbanásként leírt nemlineáris, változással járó esemény, sokféle időegységben, lassan 
és gyorsan természetesen nagyon sokszor megesett, és megesik ma is a napjainkban, az élet 
megújulásában, de mint minden élet előző elöregedett más életekből keletkezik, a Főnix 
tűzmadara is a megújulás és az életre alkalmasabb szervezettség vágyából fejlődik, születik. 
Az ősrobbanási teória egy alkalmas pont a kezdetet nem értő tudatnak a jelen fejlettség 
megértésére, egy a ma kialakult állapot felé elindulásra, de nem elég a vannal nem mindig 
megelégedő elméknek, akik túl kíváncsiak a voltra és a leszre is! Az élet nagyon sokféle eltérő 
szinten, eltérő tömegszámban, és főleg eltérő fejlettségben nap-mint nap újra termelődik, 
elöregszik, alkalmatlanná válik, majd lebomlik, elhal, és radikális főnixi rendezettség 
változásban, egyszerűsödve, tisztává válva a szervezettség átláthatóbb folyamataiban megújul. 
Az előző szervezettségi rossz állapotokat lebontó halál az élet új forrása. Miként az 
életfelszíneken láthatóvá váló életforrások is csak összegyűjtik a már nem látható rétegekben 
kisebb egységekben e forrás, és az azonossággal egyesülés felé áramló, sokszor nagy kerülőt 
tevő, egy ideig sokkal nagyobb életnyomást elviselő harmat és vízcseppeket, a revolúcióban 
felbomló, egyenként, vagy csapatokban, közös egységekben az új életforrások felé áramló 
részecskéket is összegyűjtik a szervezettséget irányítók, és új közös együttműködő képes 
egységekbe, új szervezetekbe terelik. Az evolúciós felépülő ciklusokat revolúciós lebomlási 
és radikális rendezettségváltozás, központosítás, és újraelosztás egészíti ki. Bár az új 
szervezetek rendszerint sok részecskében kicserélődnek, ezért az új közösségeknek 
megváltozik a közös tudata, a régiek azonban az újabb és máshonnan származó, kellő 
azonosságú, kellő térbeli sűrűségű részecskékkel újrakeveredve, elvegyülve egymásban 
megfiatalodva és működő képesebben, korszerűbb hatásokkal feljavítva kerülnek ki az élet e 
tisztítótűzként, átszervezésként, nemlineáris változási folyamatként is ismert kataklizmájából. 
 
Az Aspektus második könyve, a Sík és a tér csak szemlélteti a kétdimenziós állapoton, 
életsíkon és a még vékony rétegben, többnyire életfelületeken változás lehetőségét segít 
megismertetni, kibővítve a tudat kiterjedési lehetőségét egy harmadik irány, generáció és 
időszint felé. A harmadik dimenzió irányába is kiterjedő, egyszerre három, vagy több együtt 
élő generáció fejlettségben eltolt, már a tér harmadik, és az időben is eltolt negyedik dimenzió 
felé fejlődés lehetőségeit, a sík és a tér eltérő életélményeket adó más lehetőségeit ismerteti. 
Ez később az Aspektus 4-ben, a Gravitáció és az idő örvényei, (törvényei)-ben leírtakkal 
kibővül az idődimenzió megértését segítő későbbi könyvekkel. A gravitáció egy érzés és vágy 
keveréke és keveredése a fizikai azonossággal, amely a nagyobb életnyomású, vagy nagyobb 
lendületnyomású térrészek felől az éppen takartabb állapotban lévő, azonos hatású, összetételű 
részecskéktől árnyékolt, kevésbé terhelt lehetőségek felé áramlás. Ez a pusztán fizikai, vagy 
kémiai vágynak feltűntetett áramlás, azonban érzeteken és vágyakon, a fontosság, a 
megbecsülés és az egyediség vágyain át érvényesül az érzővé váló részecskéknél. A fizikai és 
kémiai, azonossági mérsékelt különbségek a változtatást létrehozóvá, az igényeket 
fenntartóvá, az életáramlást segítővé váltak. A változást azonban nemcsak az azonosság vagy 
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az eltérés, az áramlási rendezettség, hanem a minőségi és a tudati rendezettség eltérése is 
segíti. A sorozat harmadik könyve a Változás és a rendezettség eltérő más lehetőséget csak 
néhány bevezető információval a lehet másképpen gondolat elindításával folytatja. 
A változást nemcsak a rendezettség eltérőre módosulása, hanem a túl nagy azonosságra 
fejlődése, a közös érzés, a közös igény, a közös akarat megerősödése hozza létre, amely a 
kisebbségi, irányított sors után sokszor csak annyit tud az általa elindított változásról, hogy a 
régihez képest mást akar. Bár sok részigény és eltérő cél fejlődik ki a változások hajnalán, 
azonban ezek az élet hasonló analóg hatásaihoz képest más közigényekkel megerősödve egyre 
nagyobb igényfolyókká válnak, és idővel utat törnek az egymással megerősödő közös célok 
felé. 
 
 
 
Az érzés kialakulása: 
Lásd a bemutató részeket az életbuborék egységek kialakulásáról, az átlagosság eltérésbe differenciálódásából.  
 
A szerző nem szívesen, de gyakran elkanyarodik a könyv lényegi céljától, és a megértés 
fonalának a gombolyítása közben kénytelen kitérőket tenni a differenciáltság kialakulása felé. 
Ezek a részletek néha túl nagyon kidomborodnak az egész folyamatból, bár annak csak a 
részei.  
Az élet akár lehetett nagy azonosságú, akár a téridőben már megosztott állapotú, érzelmű, a 
rendszeres túl nagy azonosságúvá válást, az azonosság felé fejlődést, és onnan az eltérés és a 
másság felé fejlődést nem kerülheti el. Amikor az evolúciós fejlődési lehetőségek elöregednek, 
kimerülnek, és már nem lehet valami korábbi jó cél felé tovább fejlődni, mert a jó cél közben 
sokaknak túl rossz céllá módosult, akkor nemcsak kisebb lokális egységekben, hanem 
nagyobb szervezeti egységekben is periodikusan eljön a Revolúció, az átrendezés és a 
rendrakás, az újjászervezés ideje. 
Ismerkedjünk meg a sok képességben már túl nagy azonosságba szerveződött, de más 
tulajdonságban, pl. a lendületben és a kinetikai, vagy vegyi, tudásbeli minőségben még eltérő, 
látszólag nagy azonosságú életközeg differenciáltabbá válási új kezdeti lehetőségének egy 
gondolatával. Az Aspektus 8-ból, az Élet Históriájából átemelt, ott 27 - 28. ábra. 
 

Az eltérés, a változás buborékának a kialakulása és kiterjedése: 
A látszólag a struktúrájában már túl nagy azonosságú, különbség nélküli közeg vágyik a 
változásra, a többféleség kialakulására. A másságot, a környezetet adó közegben meglévő 
különbség lokális csoportosulása, összegyűlése, egymáson torlódása, esetleg külső térből is 
érkező, kellő azonosságú de a környezeti közegtől hasonlóan eltérő részecskékkel 
felszaporodás, a tömeg minőségi eltérésének az arányváltozása hozza létre. 
A másság egymás felé látszólagos vonzódását, a külső térben túl nagy arányú, e 
minőséggel még nem eléggé, nem telítve kitöltött térrészek felé kényszerülés, és a 
kisebb ellenhatású környezet felé áramlás közben, a más irányból érkező, hasonló 
azonosságúakon lokális torlódás, egymás mellé kerülés, a megerősödés és a nagyobb 
hatóképesség vágya hozza létre. 

  
 
 
 
 
 
 
 

1. ábra: 

Egydimenziós 
áramlással, 

mássá válással 
kezdődő, 
társuló és 

Tértágulási, 
tágítási 
időszak
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A látszólag homogén térbe bekerült eltérés kifejlődése, az új hatást átvevőkkel és a máshonnan e térbe 
érkezőkkel egyre nagyobb közös tömegbe és a domináns közegnél gyorsabban gyarapszik, idővel 
elérheti a tömegben azonos mennyiséget, a tömegbeli és a hatásbeli szimmetriát. Az eltérő 
környezetben, eltérő közegben fejlődő szervezetek, a beépülő eltérő részecskék miatt mássá válnak 
egymáshoz, és a környezethez képest. Az azonosság differenciált nyomása  az azonosággal kevésbé 
telített térrész felé kényszerít! 
A közös élettérben kifejlődött másság, valószínűen az eltérő, neki kedvezőbb környezet miatt 
rétegekben, vagy és eltérő közegbe benyúlás miatt a társulások esetén is megosztódik, majd az 
egymással sokféle arányban keveredéssel egyre differenciáltabbá válik. Ehhez az eltérő állapotú 
térrész, közeg felé törekvésnek, a rendezettség áramlásának kell kialakulnia. Az eltérő környezet 
nemcsak bekeveredik az élet szervezeteibe, hanem megváltoztat, mássá fejleszt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A 3 dimenziós strukturális másság és a sokféleség kialakulása, a habosodás: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az élet amplitúdójának a növekedésével, a valamely irányból nagyobb életnyomásnak 
engedés, majd a lendületi tehetetlenség miatt, az ideális állapotnál, az egyforma, 
szimmetriában lévő életnyomásnál jobban és túláramló részecskék, az ellenkező irányból 
behatoló, kellő azonosságú, hasonló részecskék erősebb életnyomása alá kerülve, 
visszatérülésre, a nekik ideális életfelülethez közelebb vivő periodikus áramlásra 
kényszerülnek. A kezdetben a szimmetriarétegen és egymáson torlódó vékony új réteg 
azonban az ilyen nagy azonosságú részecskék időben felszaporodása, egyre nagyobb tömeggé, 
egyre szélesebb réteggé növekedése miatt új nagy azonosságú, a korábbitól eltérő, de 
másokkal kevert vegyes (utód) eredőjű térrészt hoznak létre, töltenek ki, amelyben kellő 
keveredés nélkül ismét kialakul az azonosság egymást taszító, kölcsönösen egymást és a 
kialakult új minőséget is elértéktelenítő állapota. Az egymással könnyen helyettesíthetőség, az 
adott minőségből a kereslethez és az igényhez képest túl sok és túl nagy azonosságú részecskét 
elértékteleníti, amelyek elveszítik az egyéniségüket, elértéktelenednek, megbecsülés hiányossá 
válnak, beolvadnak az azonos környezetbe, látszólag homogén, azonosan reagáló, 
kiszámítható, kihasználható közeggé válnak. Az ilyen közegbe bekerülő, vagy itt kifejlődő de 
sokkal fejlettebb, más szervezetek a kedvük és kényük szerint kihasználhatják e túl nagy 
azonosságú közeg elértéktelenedett részecskéit, megváltoztatható, átalakítható és lebontható 
anyagként, tömegként kezelhetik. Ha azonban a közös térben az ilyen egymással túl nagy 
azonosságú, egymással súrlódó, érintkező és gyorsabban szaporodó részecskék nemcsak 
közös, belülről a centralizált központ felől növekvő közös tömegbe fejlődnek, hanem 
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egyensúlyba, vagy többségbe kerülnek a helyben élő másokkal, az addig őket kihasználókkal, 
a mennyiségi fölénybe fejlődés után lehetőségük lesz a dominális viszonyok megváltozása 
után a térrész fejlődésébe egyre nagyobb arányban beleszólni, egy idő után a térrész és a benne 
élő közösség fejlődési, szerveződési irányát egyre erősebben befolyásolni, majd meghatározni. 
A vegyes állományú szervezeteknél lényegében két fő fejlődési irány és lehetőség alakulhat ki, 
az egymás felé, és az egyre nagyobb azonosságba, közös tömegbe fejlődés lehetősége, vagy a 
sokféleségbe és a vegyes állományba fejlődés lehetősége. Mint látjuk a túl nagy azonosságba 
fejlődés elértéktelenít, hatalmi és célváltozásra, gondolkodási és paradigma változásra, a 
fejlődési irány és tendencia felülvizsgálatára, megváltoztatására kényszerít. Ha a nagyobb 
közös tömegbe és a nagyobb azonosságba fejlődés a cél, idővel szükségszerűen az életnek már 
nem jó, túl nagy azonosság, kölcsönös elértéktelenítés, fejlődési ellehetetlenülés alakul ki. Ha 
egy tömeg kiszorítja magából a másságot, túl nagy azonosságúvá válik, ilyenkor már nem a 
mássággal, hanem a túl nagy azonosságú saját fajtájával kell az érvényesülésért vetélkednie. 
Ez pedig az azonos célokra, azonos eredőkre jutás miatt mindenképpen azonos túlkínálatot, 
leértékelődést, elértéktelenedést és az egymáson torlódás túl nagy szimmetriája lendülethiányt 
hoz létre. Az ilyen egymás és egy közös pont, cél felé fejlődő szervezetek idővel nemcsak 
határozatlanná, hanem cselekvőképtelenné válnak, és nem lesznek képesek a saját erejükből, a 
lendület hiánya miatt kikerülni az evolúciós zsákutcából. Ilyen esetekben a közös központ, 
egymás felé haladást jelentő cél megváltoztatása, paradigmaváltás, kifelé és szétáramlás, a túl 
nagy azonosságú részecskék minél nagyobb térben elosztása, szétszórása, mások közé 
bekeverése válik új céllá. Az egymás és a közös pont felé, a szervezeti központ felé fejlődési 
lehetőség tehát életállapothoz és minőséghez is kötött véges fejlődési lehetőség, amely felé 
egy idő és állapot elérése után már nem lehet tovább fejlődni. Ilyenkor véget ér az evolúciós, 
anyagba és közösségekbe épülés, szerveződés időszaka, és elkezdődik egy másik, ettől eltérő 
eredőjű, az azonosságnak az egymásról elrugaszkodó, felbomló és mások közé keveredő 
revolúciós, szétszóródó időszaka, az élet melegfúziós, túl nagy azonosságú állapotból 
szétáramlás, felfújódás, és diaszpóraként a tér nagyobb részében, a nagyobb teret kisebb 
azonossági sűrűségben kitöltő szétszóródó időszaka. Ez az állapot dominanciavesztéssel, 
receszív kisebbségi szolgasorsba, és legfeljebb azonos rangot, értéket és lehetőséget, a 
sokféleség békésebb együttélését biztosító köztársasági állapotba kerüléssel, szervezeti 
állapotba fejlődéssel jár. Az élet azonban nem tud megállni az átlagos és ideálisra kevert 
arányoknál, mert a két végleges, szélsőséges állapot elérésekor mindig megfordul a közigény, 
a túl kicsi térben túl nagy azonosság besűrűsödése esetén a nagyobb tér és az elszórtabb 
azonosság, a sokféleség, vagy a túl sokféleség túlérzékeny állapota felől a nagyobb azonosság 
állapota felé. Az átlagos ideálisabb köztársasági létezési forma, a nagyobb biodiverzitással járó 
ideális keveredési arányok kialakulása, az élet nagyobb és relatív szimmetriája csak rövid 
ideig megtartható, ezen állapoton a tömegi, vagy és a tudati tehetetlenség, (információ hiány) 
miatt mindig túlfejlődő lehetőség. A két véglet, az azonosságban a túl nagy sűrűség, és a 
szükségesnél kisebb sűrűség két életirány fordulót, igényváltozást létrehozó állapota között 
vergődik az érzeteket, részleges megértést és megismerést szerző élet, amely a tér 
életbuborékaiban vagy az egymás felé áramlásról, a tér azonosságban besűrűsödéséről, 
nagyobb azonossági életnyomás kialakulásáról, vagy a szétáramlás lehetőségéről, és más 
térrészekben, eltérő arányú szervezetekben ismét összegyűlésről, új diaszpórákba fejlődésről 
szól. A térben és időben, több dimenzióban egyre hullámzóbbá váló tér, lényegében a közös 
cél felé, egymás felé haladásban a túl nagy életnyomásúvá váló életbuborék térrészek 
besűrűsödéséről ki és szétáramlásáról, majd máshol más részecskékkel eltérő anyában újra 
analóg állapotokba fejlődési lehetőségéről szól. Ilyen életrendszerben az azonosság egyféle 
lehetősége mellett a másság túl sokféle lehetőségbe fejlődése is véges, és amikor az élet 
részecskéi kimerítik a változatosság és az érdekesség lehetőségeinek az állapotát, a már 
elfeledett, vagy és a többség által már, vagy még nem eléggé ismert, vágyott más állapotba, 
periodikusan nagyobb, vagy kisebb térben kifejlődő analóg, de a részletekben a korábbitól egy 
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kicsit eltérő állapotfejlődés lehetősége alakul ki. Az élet a sok kicsi körforgás mellett, amikor 
egy-egy vonatkoztatási lehetőségben, szervezettségben, elkülönült együttfejlődési 
lehetőségben már lecsökkennek az életnek jó arányok keveredésének a lehetőségei, akkor 
beolvad, elvegyül más hasonló, de eltérő környezetben közben kellően, de nem túlságosan 
mássá fejlődött analóg szervezetekkel, és ezzel megváltoznak, javulnak az életérzés jóként, 
vagy rosszabb állapot felé fejlődő érzetei. Mivel e fejlődési ciklusok és állapotlehetőségek 
egy-egy térrészben, együttfejlődési lehetőséget biztosító vonatkoztatási rendszerben, egymásba és a 
közös térbe keveredéssel, a sokféle de egymáshoz képest eltolt fejlettségű, eltérő téridőbeli 
részecske sűrűségű és más felé fejlődő életbuborékban a sokféleség kellően jelen van, az 
egymásnak torlódásban kialakuló szimmetria sohasem teljes. Mindig vannak a másokkal 
együtt e közös célok felé is fejlődők, akik még, vagy már kellően mások, akik nem kerülnek a 
többiekkel a kicsit eltérőkkel közös és teljes szimmetriába, akiknek éppen az eltérő másságuk 
miatt, az életáramlási lehetőségei nem szűnnek meg akkor, amikor a túl nagy azonosságúak 
egymáson kikerülhetetlenül torlódnak. Az élet változó állapotát mindig továbbviszi a közös 
térben lévő, valamely éppen nem teljes szimmetriában, áramló képességét, vagy az 
életnyomását, a másságát megőrző szerveződés, amely a kölcsönható láncon, életpiramison 
keresztül ismét mozgásba hozza az élet korábban fejlődésben megragadt állapotát. Mivel a túl 
eltérő állapotban változó részek egymásra csak igen kicsi arányba, a téridőben azonos 
pozíciókra kerülő részecskékben hatóképesek, ezért az egymással nem elég nagy azonosságú, 
egymásra csak kevésbé kölcsönhatóképes részecske felhők látszólag kevés változtatással, (de 
sohasem változtatás nélkül) áthaladhatnak a téridő közös térrészén. Ilyenkor a változtatás, és a 
mássá fejlődés csak nagyon kicsi egységekben és folyamatban, nem azonos időben és főleg 
nem nagy tömeget egyszerre érintve, csak lineárisan, lassabban és megérthetőbben fejlődik ki. 
A lineáris időszakoknak azonban vége szakad akkor, amikor két, vagy több a téridős 
fejlettségben és a térbeli eloszlásban nagyobb azonosságú részecskecsoport egy közös térrész, 
vertex, azonos cél és egymás felé áramlik. Ilyyenkor a korábbi időben kellően eltolt, 
szórványos és időt, egymás utáni megérthető eseményeket is létrehozó, kialakító folyamatban 
keletkező esemény sűrűség, a kölcsönhatás, a téridőben nemlineárisan növekvő sűrűségűre, 
majd a részecskeszaporításban az azonosságot egyre kisebb részekre bontó, de egyben a 
szemből érkezőkkel keverő változás, átalakulás exponenciálisra, nemlineárisra, a változást 
elszenvedők többsége által meg nem értettre, a korábbi állapotokat felbontó és újszerű 
életkeverékeket létrehozóra fordul. Ez az állapot a fejlődési lehetőségek egyik végállomása, a 
fordulatváltozás, a mások felé fejlődés helyett az áramlási irányváltozás, módosulás, az 
azonosság helyett a nagyobb térben a kisebb (azonossági) sűrűségbe keveredés, a jobban 
elosztódás időszaka. Mivel a jellemző azonosságú egyedek ekkor szétszóródnak a térben, az 
egymást leértékelő, helyettesíteni képes hatás csökken, az egyediség és a kialakult képességek, 
adottságok, az állapot értéke felértékelődik, a résszé váló egyed megbecsülése megváltozik. 
 
A sokféleségbe fejlődésnek hasonló analóg fejlődési akadálya alakult ki. 
A túl sokféle állapotba fejlődő szervezet egyre nagyobb érzékenységűvé válik, és ha nem épül 
egységesen, közösen szervezett, irányított életláncba, sokrétegű kasztrendszert, fejlettségi és 
azonossági szinteket is létrehozó életpiramisba. Az egymástól és a közös isteni gondviseléstől 
egyre jobban függetlenedő szervezettség a közös vonatkoztatási rendszeren életbuborékon, 
szervezettségen belül öncélú irányokba kezd fejlődni, és a központosított begyűjtést és 
megfelelő újraosztás, az irányított szervezettséget felváltó, eltérés felé fejlődésben az egyre 
több sokféleség felé (Bábeli állapot) együttműködő képesség elveszítése felé fejlődő 
tendenciában a közös irányított, a fejlettebbek által Gondviselt, befolyásolt fejlődés elsorvad. 
Az egyik szélsőség, a kívül férfias, látszólag még hidegfúziós eredőjű, de belül már nőies 
eredőjű állapotából a másik szélsőség állapota felé, a kívül nőies, melegfúziós, táguló, de belül 
már férfias eredőjű eltérő tendenciákban fejlődő életnek át kell esnie, fejlődnie egy átlagos de 
túl sokféleséget létrehozó, egymással közös szervezetekbe egyesülő, tavaszi, utód, evolúciós, a 
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fiatalkori, a felnövés és az egyesülés felé fejlődő állapotán. Ez az azonosabb irányt, az egymás 
felé és az összetartás, a közös pont felé fejlődés állapota. A másik irányban a szervezeti ősz, a 
lebomlás, majd a felbomlás, az anyagi, nagyobb változás sűrűségből elmúlás időszakában, az 
életnek le kell bomlania a túl nagy azonosságban, vagy és a térben besűrűsödött állapotából, az 
anyagi szervezettség állapotából és az azonosság egymás és közös pontja felé áramlás helyett, 
a tér minden része felé a szétszóródás, a diaszpóra, a tűzmadár a revolúciós időszakán. Az 
élettér sok része felé szétszóródott, a túl idegen környezetben magányossá váló részecske 
szervezetekben egy idő után kialakul a vágy, a hiányérzet, az azonosság és a társakra vágyás, 
az olyanokra vágyás igénye, amelyek kellő azonosságúak vele, amely annál erősebbé válik, 
minél idegenebb, minél másabb környezetbe jut. Ez az érzés addig erősödik, amíg idővel le 
nem győzi az egymás felé áramlás rossz emlékeit. A túl nagy másság, a túl nagy eltérés taszító 
következményeket fejt ki, (hoz létre), amely nemcsak lefékezi és leállítja az azonosság 
pontjától, az élet forrásától addig távolodó szervezetek téridőben más térrészekbe ki és 
szétáramlását, hanem több sorsfordító áttéten, kölcsönhatáson, átesés után visszatereli a saját 
valóságába a szervezeteket. Egy külső térrészben, az isteni közös tér egy túl idegen rétegében 
újabb életforduló, visszafelé, a nagyobb azonosságúak közös térrésze, egymás felé áramlás 
alakul ki. Az egymás felé áramlást megelőzi a saját azonosság addig taszító, eltávolító 
kényszerérzetének a megváltozása, az igény és a vágy mássá fejlődése. Az egymás felé, a 
közös pontba, térrészbe áramlást mindig megelőzi az eltávolító erőhatás, az azonosság 
nyomásának a meggyengülése, elmúlása. Ha a szervezet kellő egyenletességgel és időben és a 
fejlettségben is kellően eltolt sokféleség Örökzöld fenyőféle állapotába fejlődött, akkor ez az 
igény, a kiáramlás és a visszatérés nem egyszerre alakul ki az életforrástól és a belső 
életfordulótól, az anyaközponttól nem egyformán eltávolodó részecskékben, ezért a 
közösségben és a közösségi centrumban, az azonosság terében nem alakul ki egyidejű túl nagy 
és kezelhetetlen torlódás. Ha a szervezeti központ kezelni képes a nem túl nagy mennyiségű, 
és nem egyszerre visszaérkező, de már visszaáramló részecskéket, és azoknak új lendületet 
adva képessé válik időben kellően egyenletesen elosztva új körforgásokba áramoltatni, akkora 
szervezettség folyamatosabb, hosszabb életkort élhet meg. Ha azonban az időben és a 
fejlettségi állapotban, az eltávolodásban elnyújtás nem eléggé szignifikáns, ha nem épültek fel 
a gyökerek, ha a túl gyorsan és egyszerre zajlott a kiáramlás, a túl nagy azonosságú 
környezetben viszonylag egyszerre fogy el a lendület, a hazai támogatás, és ilyenkor 
ciklikusan ismétlődő, de túl nagy kilendülésekben és túl nagy azonosságú egymás felé 
áramlásban túl ciklikusan változó, szélsőségesebb életállapot fejlődik ki. Ez a nem örökzöld 
megoldás fellendülésekkel, kiáramlással és periodikus, kevésbé egyenletes ősz- tél, tavasz és 
nyár állapotba fejlődéssel jár. Amíg az egyenletesen fejlődő örökzöld féle, életpiramisba és 
kellően együttműködő képes sokféleségben változó átlagos élet, a környezet periodikus 
változása ellenére szinte folyamatosan fejlődik, addig az ehhez képest szélsőséges élet, hol 
előre, hol vissza, de fejlődési ciklusokban, evolúcióban és revolúciókban megújulva, mássá, 
egy kicsit eltérővé váló téridőben eltérőre keveredve, sokkal dinamikusabban, 
szélsőségesebben fejlődik. A túl egyszerre kiáramló, túl sok saját, nagy azonosságú utód 
részecskét egyszerre táplálni igyekvő, és a hazaiak támogatásban kifulladó előd szervezet, a 
beáramlás és ezért az átalakítás folytonosságának a hiánya miatt a kiáramlók támogatásában is 
elfárad, a túl gyors és egyszerre, túl nagy energiát lekötő fejlődési igénye miatt elveszíti a 
központosítás és a támogatás lehetőségét. Ilyenkor a szinte egyszerre fel és elvirágzó, az 
életforrástól eltávolodó részecskék lendülete is viszonylag egyszerre fogy el, ezért a 
visszafordulásban és a külső életforduló időzítésében is túl nagy azonosság alakul ki, amely 
miatt viszont nemcsak egyszerre kezdenek el visszafelé áramlani a központi, hazai támogatás 
elapadása után, hanem egyszerre érkeznek be a szervezeti központ térrészébe. Ez nagyon 
magas változás sűrűséget, nagy belső életnyomássá átalakulást, majd kaotikus fejetlen 
szervezettség után, szinte egyidejű életrobbanást, újabb diaszpórát és szétszóródást, főnixi 
felvirágzást, valamilyen energiaszintű és tömegszámú szupernova eseményt hoz létre. Ez a 
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változásban résztvevő tömeg, a kialakuló gyorsaság, a rendelkezésre álló tér és idő 
függvényében válik egyedi életáramlási lehetőséggé, újabb életgenerációt elindító részecske 
szaporodássá, vagy nagyobb tömegű csillagnyi szervezetek túl gyors és egyszerre történő 
fejlődése esetén szupernova robbanássá. Az idő és a tér mérete, a rendelkezésre álló 
részecskék mennyisége, időzítése, és összehangolása azonban csak elindítója az újabb életbe 
és a környezetbe kiáramlásnak, a genetikai azonosság szétszóródásának. 
 
Az Aspektus sorozat ötödik könyve, az Ötödik dimenzió, az életet befolyásoló három térbeli, 
generációs dimenzió, a felmenői és a lemenői ágak mellett az oldalirányú testvérek által is 
meghatározott külső környezet mellett, a térben és az időben is eltolt, másokkal egyeztetett 
fejlődési, azonos téridő pontokban egymást elkerülő lehetőséget adó szervezettségéről, a téridő minőségi 
állapotát erősebben befolyásoló belső, többnyire a melegfúziós genetikai ág, a fejlettebb és 
gyorsabban változó élet egyik forrásának, a mikrokozmosznak az ismertetéséről szól. Az élet 
egyik tévedése, hogy mindig tőle kifelé, a külső környezetben keresi, és hajlamos látni és 
tükröztetni, ütköztetni az élet dolgait, de eközben elfeledkezik a belső világ valóságáról és 
egyensúly igényéről. A kifelé lévő makrokozmoszt, mint az életáramlásra lehetőséget adó 
környezetet, a befelé a saját szervezetünk felé lévő saját tér mikrokozmoszként letükrözi, és 
leképezi a körülöttünk kívülről lejátszódó valóságot. A külső térben nagyobb távolságokat 
megjáró események és hatáskeltők itt lemodellezve hamarabb bejárják az életváltozás 
lehetőségeit, ahhoz képest sok esetben előrébb járnak, fejlettségben, előbb ismernek fel egyes 
részleteket és összefüggéseket. A belső valóságunkban, inverz időrendben lemodelleződik a 
külső tér lehetséges, de relatívan lassan kifejlődő megismerhető valóságának a lehetőségei, de 
mivel befelé áramló hatásoknak sokkal kisebb energiaszinten hasonló analóg utat kell 
végigjárnia, a szélsőséges állapotok ellen belül megtalált ellenhatásokat később a 
környezetben az élet megmaradására használja fel. A jelen láthatóságának a felszíne tehát egy 
egyensúlyozó, szimmetria felület, amelyben a külső tér által keltett, eltorzított hatások, a 
szervezet belsejében gyorsabban kifejlődő ellenreakciókkal képesek az élet lehetőségét az 
életre alkalmas állapot eredő tartományán belül tartani. Más lehetőség, hogy mi magunk 
keltjük a bennünket később a makrokozmoszból sokkal nagyobb energiaszinten 
visszahatásként érő változási körülményeket, következményeket. Az ötödik dimenzió, a 
mikrokozmosz felmenői és lemenői életpiramisa után később, másik könyvben bemutatásra 
kerül az életet kívülről határoló hatodik dimenzió, a külső testvéri, apai felmenői élőréteg, 
amely a másság ésszerű határaként biztosítja az élet visszatérését, és a lineáris kiszámítható 
időfejlődés állapotában az azonosság és a másság megfelelő keveredési arányain belül 
maradást. 
 
Az Aspektus sorozat 6. könyve, a Szintézis már feltárja az élet eddig nem igazán publikált, 
sokak által nem, vagy nem eléggé ismert, ezért sokaknak újszerű szerveződési lehetőségeit. 
Lásd a könyvismertetőket, az Aspektus sorozat közös ismertető, bemutató könyvét a 
Szemléletváltást, illetve az egyéb Internetes anyagokban is megtalálható könyvismertetőket. 
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Az eltérés differenciálódásának a véges, és a közös szervezettségbe, az ionos 
többrétegű életbuborékokba szerveződése, kényszerülése. 
 
Az eltéréstől az élet és a tudat is távolságot tart, részben elzárkózik, nem engedi be a saját 
biztonsági terébe, de képes vele egyeztetett együttműködésbe szerveződni. Miközben az élet 
sokféle eltérő energiaszintű egységekben, köztes tömegű, és más fejlettségű szervezeteket 
fogyaszt és enged be magába, a differenciálásban legfejlettebb rétegébe, a számára túl idegen 
és a megmaradáshoz szükségtelen,  vagy éppen ezt veszélyeztető hatásokat, részecske 
szervezeteket, a neki jó hatások kiválogatása után a környezetbe engedi. Az életét támogató, 
már kellő azonosságú, a többséggel együttműködni képes, a szervezettség megmaradását 
segítő, már nem teljesen idegen és saját, felmenői és későbbi leendő utód részecskéket, kellően 
megbízva bennük, az élet beengedi magába, teret és lehetőséget ad a megmaradásukhoz, a 
közösségben élők együttműködéséhez. Az élet számára szükségtelen, éppen nem előnyös 
részecskéket és hatásokat azonban kiveti magából, és ezzel felszaporítja az életterek között 
lévő mezsgye jellegű köztes térrészekben az életre nem jó hatású részecskék állományát. 
Minél jobb eredőt hoz létre a belső mikrokozmoszában, az elkényeztetett részecskék 
paradicsomában, annál rosszabbá, és megmaradás ellenessé válik a környezeti eredő, a 
szervezeten kívüli térrész eredője. Miközben a megfelelő differenciálás folyamatosan javítja a 
szervezetek belsejében a differenciált, de irányított, szervezett életáramlás lehetőségeit, 
eközben a környezetben egyre nagyobb életnyomást, egyre nagyobb változás sűrűséget, 
gerjesztett állapotot hoz létre. Ennek az lesz a következménye, hogy a szervezetek közötti 
térészben, a környezetben kompresszált, antihatásúvá, antianyaggá váló részecskék egyre 
gerjesztettebb állapotba, egyre nagyobb életnyomású állapotba fejlődnek, amelybe egyre 
nehezebb a saját hatásokat e nyomás ellenében kijuttatni. Ahhoz, hogy egy szervezet az 
életképességét és a megfelelő anyagcsere lehetőségét hosszabb távon megőrizhesse, a nagyobb 
életnyomású, túlnyomásos környezetből könnyebben vesz fel ott feleslegben lévő hatásokat, 
de ehhez az elfogyasztott, befogadott részecskéket egyre eltérőbb, a környezetbe jó hatásként 
visszajuttatható élettermékekbe kell átszerveznie. Ehhez egyrészt állandó egyediségben 
fejlődés, kellő nagyságú tér és jó nekifutást biztosító pálya, megfelelően nagy belső 
életnyomás, és az élettermékek kellő kinetikai lendületre gyorsítása szükséges. A nagyon 
egyedi, és igénylők által keresett, konkurens élettermékekkel még nem rendelkező újszerű 
hatásokat könnyebb kijuttatni, de a környezetben már ismert, annak rossz hatású, elavult 
termékeket már egyre nehezebb a külső térrészben, rétegekben élőkre rátukmálni. Amikor a 
külső térrészek befogadóképessége feltelik, és túl gerjesztetté válik a külső térrész, akkor a 
szervezetek válságba fejlődnek, és átmeneti exportproblémák alakulnak ki. Ennek 
következményeként, a kijuttatható termékek sokasága megreked a szervezetben, nem képes a 
környezetbe kellően újszerű, fiatal jó hatásként kiáramlani, és ilyenkor a kibocsátás helyett 
beépülés, belső sűrűsödés, egyre nagyobb azonosságú anyagba torlódás alakul ki. Amikor az 
export lehetőség csökken, a szervezetek ionizáltabbá, belülről és befelé fejlődővé, rétegesebb 
szerkezetűvé, sarkosabb, nagyobb életnyomású életbuborék rendszerekké fejlődnek. A 
kibocsátás közbeni fogyasztás megmaradása tehát nemcsak növeli a közösségben együtt élő 
részecskék számát, a meglévő térhez viszonyított arányát, hanem a teret és az időt, az 
életáramlás lehetőségeit is beszűkíti. Minél nagyobb a térrészre jutó egyedszám, tömegszám, 
annál jobban lecsökken az egyedekre jutó mozgástér, annál nagyobbá válik a nem betervezett 
impulzusok, a változás sűrűség növekedésének a valószínűsége. Ha a környezeti export, a 
külső telítődés miatt nem kibocsátható, a belső életnyomás egyre nagyobbá válik, amely 
átalakítja, felaprózza a belső minőséget és az élet időre jutó elporladása megnő. Ez a fejlődés 
viszont általában jó hatást gyakorol a fejlődési akadályba jutott életre, mert az elporlódott, 
ezzel egyre kisebb tömegűvé és nagyobb áthatolóképességűvé, az életakadályokon 
könnyebben áthatolóvá váló fiatal új nemzedékű részecskék sokkal könnyebben exportálhatók, 
könnyebben kijutnak és nagyobb távolságokra képesek a téridő más tartományaiba 
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beáramlani, a bennük szállított rossz és jó hatásokat szinte észrevétlenül a távolabbi 
környezetbe szállítani. Az élet megnövekvő nyomása tehát idővel növeli a kibocsátás, az 
export lehetőségét, viszont gyorsítja az életet, a kibocsátási frekvenciát. 
 
 
Az életáramlás hagyományos, fizikai lehetőségeinek a betelése, a fejlődés új útjai:  
 
Az élet korai kifejlődése a részecskék áramlásának a lehetőségét, és a fejődési irányokban 
véges a térradián lehetőségei által biztosított, kifelé, vagy befelé, egymás és egy közös térrész 
felé ható áramlási és fejlődési irányokat hozott létre. Bár a külsőbb rétegek kialakulásakor az 
áramlási és a szakosodási lehetőségek, a köztes mezsgyék és területek felé mindig új fejlődési 
lehetőséget adtak, a kifelé áramlás azonban elkerülhetetlen lokális, vagy globális 
ellenérdekekbe ütközik. Az élet, ha túl nagyon kifelé törekszik, ellentétbe, és differenciálódási 
kényszerbe kerül a környezetével, ha viszont befelé és egymás felé fejlődik, a saját nagyobb 
azonosságú rokoni részecskékkel, a mikrokozmoszával kerül összetűzésbe. Amikor már 
nagyon sokan fejlődtek a korai lehetőségeket adó radikális egyenes, radiális irányokba, az 
egyszerű és átlátható, könnyen megérthető fejlődési irányok, lehetőségek ellehetetlenültek, túl 
gyorsan ellenérdekekbe ütköztek. A fejlődés ekkor is megrekedt, és keresni kezdték az újítót, 
aki tudja a kiutat a fejlődési zsákutcából. A kiszámítható radikális irányú kezdeti fejlődés 
nemcsak a felmenők és a környezetben élő távolabbi rokonok érdekeibe ütközik, hanem sérti 
az oldalirányú idősebb testvérek érdekeit, amelyek, mivel már fejlettebbek, hamarosan 
visszaterelik az önálló változásra és izotróp külsőbb környezetbe áramlásra még nem eléggé 
fejlett, tapasztalatlan testvéri részecskéket. Ezzel gyakorlatilag kialakult a kezdethez közeli, de 
távolodáshoz vezető tendenciájú fejlődési lehetőség, az életáramlás életforráshoz közeli 
körfolyamatokba terelődése.  
A körfolyamatokba terelődéssel csak addig nem volt gond, amíg az élet szervezetei évelőkké 
nem váltak. Amikor a fejlettség elérte azt az állapotot, hogy a körfolyam lejárta, az utódoknak 
az elődök előli elterelődése után, a visszatérők és azonos áramlási irányokba terelődők egyre 
több vizet kezdtek zavarni, az élet fejlődése egy kicsit megtorpant, és ismét elő kellett 
bányászni a komplexebb részecskéket, hogy merre tovább életfejlődés? Valamelyik újító, talán 
az első, a közösséget a saját tértől egy ígéret földje felé, másfelé eltérítő Lucifer későbbi 
örököse felismerte, hogy ha a körfolyamatoknál a visszaérkező ágat a téridőben kitoljuk, és a 
részecskék nem a kezdeti állapotra érnek vissza, akkor az eltolással fejlettebbé váló, az 
esetleges céljukhoz közelebb kerülő, visszatérő részecskék nem zavarják meg az elődeik 
közben egy kicsit mindig megváltozó köreit. A sikeres megvalósításkor, a visszatérők egyre 
nagyobb pályákra segítése közben, újabb életosztályokba a kezdet állapotától és téridős terétől 
is távolodó, életspirálba fejlődési lehetőség, tartós együttfejlődési lehetőség alakul ki. Az ilyen 
időrendet és fejlődési távolságot is megtartó élet még kellően átlátható, de eléggé változatos és 
fejlődőképes marad, hiszen a körfolyamatokból visszatérők már nemcsak közben túl keveset 
változó hazai, túl ismerős/unalmas térrészbe érkeznek vissza, hanem egyre kívül-állóbbként, 
egyre nagyobb rálátással, egyre nagyobb térrészt ismernek meg az egészből, egyre több 
tapasztalatot szerezhetnek, folyamatosan fejlődhetnek. Ez a megoldás valószínűen sokáig 
bevált, és az élet ma is alkalmazza a sikeres megoldást, de nagyon sok alternatív, előre és 
visszafejlődéssel is tarkított egyedi megoldások is kialakultak. 
Az életspirálokba fejlődés kezdeti idejében, egymás mellett és egymáson kívül eltérő 
rétegekben, az életspirálként ismert időspirál eltérő meneteiben fejlődés a virágkorát élhette, 
amikor a már kellően előrelátók, a már a lehetőségeket előbb megismerők töprengeni kezdtek, 
a továbbfejlődés alternatíváin. A tér helyenként túl nagyon besűrűsödése esetén, az egymásba 
csavarodó életspirálok már nem fértek el, más spirálokkal ütközés, feszültség növekedés 
nélkül, ezért kialakították az elődök áramlási irányára merőleges, azt a térben és időben is 
keresztező, merőleges életsíkok és időspirálok együttfejlődési lehetőségét, a téridőben azonos 
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frekvencián, közel azonos fejlettségben keringők egymás és a keresetlen impulzusok elkerülési 
lehetőségeit. A megfelelően megszervezett életritmus, a kialakított áramlási rend, a kozmikus 
tér közlekedési szabályainak a betartása egyre nagyobb térbeli áramlás sűrűséghez vezettek, és 
a tér, időben változó érdekes életváltozatokkal telt fel. 
 
 
 
A dimenziók és más tulajdonságok felé fejlődés, a bonyolultság iránya. 
 
A fizikai dimenziók, a lendület és a tömeg, a kinetikai áramlás, a kellően kiszámítható, 
egyenes és átlátható, amely megérthető áramlási irányok, a leszármazási és a fejlődési vonal 
követhetőségét, a megértés kifejlődését eredményezte. A fizikai és áramlási tulajdonságokat 
adó kezdeti egyszerű irány és idődimenzió véges lehetősége azonban továbbfejlődésre 
késztette a téridő szervezeteit, és a radikális, de követhetőbb, megérthetőbb áramlás 
kifejlődése után, a réteghatárokon elterelődés lamináris rétegáramlásban, és részben már a 
harmadik dimenzió felé is kitérő bolyongásban találta meg a továbbfejlődés lehetőségét. A 
rétegek határain belül lehetővé vált a relatív szabadabb, de másokra is figyelő bolyongás, a 
fejlődési határok elérésekor az irányváltoztatási és a visszafordulási lehetőség. Bár a fejlődés 
párhuzamosan is kialakult, a lendület dimenziót, a másokkal történő impulzusok során, csak 
későbben felismerő előnyös tulajdonság bővülés, a perdület dimenzió kifejlődését, a 
furfangosság és a sokak által már nem kiszámítható a csavarosabb észjárás kialakulását 
eredményezte. Az élet kezdeti áramlási dimenzió folyamatosan bővültek, az élet megismerte a 
lendületnyomás és a tehetetlenség fogalmát, a fejlődésre szorító erőt. Az életáramlás egyre 
többfélébb és sokszor megválasztható eltérő lehetősége nemcsak csökkentette a téridő 
telítettségét, az életidő ritmusát, hanem minél jobban egymást elkerülő, minél szabálytartóbb 
életáramlás alakult ki, az élet kiszámíthatósága növekedett. A kifejlődött változási lehetőségek 
alternatíváit már megismerő, és a másokkal együttműködési lehetőség variációt is kimerítő 
szervezetek azonban hamarosan unatkozni kezdtek, a számukra már nem érdekes, már 
megismert, újdonságokat nem adó életváltozások, az állapotfejlődések véges lehetőségei miatt. 
 
 
 
 
A túl nagy bonyolultságba fejlődés zsákutcája: 
 
A fejlődés megrekedésekor mindig történt valami új, valami szokatlan átalakulás, amely egyre 
újabb állapotfejlődési lehetőségeket, új tulajdonságokat hozott létre, amelytől a lehetőségek 
sokfélesége miatt az életvariánsok egymáshoz képesti összetétele és megoldási lehetősége 
egyre bonyolultabbá vált. Az élőrétegekben kifejlődött bolyongási lehetőség kiegészült a 
perdületi tulajdonság, következmény csavarosabb megoldásaival, és a többszörös impulzusba 
kerülő szervezetek egyre több tengely körül forgó, imbolygó, mások számára már 
követhetetlen és megérthetetlen állapot fejlődésével. A csavaros gondolkodás, a furfangosság, 
a kiszámíthatatlan, csak egyre kevesebbek, csak a beavatottak által értett hatások párhuzamos 
terjedéséhez, szervezeteknek a szervezetekben kifejlődéséhez vezetett. Ezzel már nem 
szükségszerűen csak szigetelő, neutrális réteggel másoktól kellően elhatárolt, ionos, sokrétegű 
szervezetek fejlődtek ki, hanem kifejlődtek a bonyolultság egyre sokfélébb virágai, közöttük 
egyre több olyan, csak kevesek által ismert, többség által nem értett életmegoldásokkal, 
amellyel lehetővé vált a szócsűrés és csavarás, a korábbi alapokon nyugvó joggal való élés és 
természetesen a visszaélés is. Kialakultak a sajátos és egyedi, saját maguk által kreált, később 
másokra erőltetett jogszabályok és viselkedési magatartások, kultúrák. Az élet ilyen túl nagy 
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bonyolultságba fejlődésekor, az élet egy része egyre jobban kijátssza, átveri a másik, ekkor 
rendszerint még kisebbségi részét, amely viszont az élet szerveződését tekintve egyirányúvá, 
és zsákutcává fejlődött. Amikor a külső környezetbe, annak a rossz hatásokkal telítődése, 
illetve e rossz hatások ismertté válása miatt, már nem tudtak hatásokat és részecskéket 
továbbítani az élet szervezetei, egyre furfangosabb módszereket eszeltek ki a körfolyamataik 
mindenáron fenntartására. Az egykor tiszta és mindenki által értett jog, a keresett igazság, a 
szimmetria megbillent, és a túl nagy dominanciával, erővel, fejlettségi, vagy és 
energiafölénnyel rendelkező, másokhoz képest túl bonyolult, az ideális állapotnál túlfejlődött 
szervezetek megtanulták a törvényeket és a közmegállapodás alapján született, 
megfogalmazott jogokat elferdíteni, majd a maguk hasznára módosítani. A jogrendszer és az 
igazság, Justicia mérlege megbillent, és egyre többször azoknak vált kedvezővé, akik több 
baksist, vagy és az elfogulttá váló bíráknak is meggyőzőbb érvet és nem jó hatást tettek le a 
serpenyőbe. Az élet szimmetriája ilyenkor elveszett, és elkezdett nőni a feszültség, hamarosan 
nazarobin állapotúvá, ionizálttá, és a hatások körforgását megakadályozó túl nagy 
életnyomásúvá vált a tér. A tér ilyen belső feszültségének a növekedésekor, a túlfejlődés 
következményeként, egyre gyakrabban megesik, hogy a korábban a szervezet hatásait 
folyamatosan kijuttató, az izotróp térrésznél sokáig alacsonyabb életnyomású szervezetek, 
életbuborékok belső nyomása, export és hatáskijuttatási képtelensége annyira megnövekedett, 
hogy a belső feszültség állapota nagyobbá vált, mint a környezeti izotróp térésszé.  Ilyenkor 
globalizációs folyamatok fejlődtek ki, és a túl nagy rétegnyomású szervezetek, életbuborékok 
eddig az izotróp környezettől elszigetelő lamináris rétegei, a szervezettség egyre merevebbé 
váló, egyre jobban túlfeszített átlagos határfelületei ilyenkor gyakran már nem bírták a túl 
nagy feszültséget, a nagyobb belső nyomásnak engedve, a tűrési érték után elpukkadtak, 
globalizálódva összeolvadtak egy külső idősebb élőréteggel. Ha az összeolvadáskor ennek a 
külsőbb rétegnek, a nagyobb és már bölcsebb, tapasztaltabb, idősebb életbuboréknak a belső 
feszültsége is a rugalmassági határ fölé növekedett, akkor ezek is globalizálódtak, és a 
Schengeni féle határok egyre távolabbra tolódtak. Ha már nem volt az egyesült rétegeken 
kívül, az izotróp valóság terétől elkülönült élőréteg, akkor az elszigeteltségét és a 
határfelületét, a védőrétegeit egymás után elveszítő, átjárhatóvá váló réteg beolvadt a 
szervezetek között lévő izotróp, közös isteni térbe. Ezzel vége a különfejlődési lehetőségnek, a 
nagy közös térrésszel, a hidegfúziós isteni mezővel egyesülő, ebbe beolvadó szervezetek 
szabályai ilyenkor érvénytelenné válnak, és a többségi örökös tiszta és egyértelmübb izotróp, 
szubjektív és elfogult megkülönböztetéseket kevésbé tartalmazó szabályok kerülnek 
érvényesítésre. Ezek a szabályok ősiek, isteniek, bölcsek és igazságot hozók. Az addig túl 
nagy életnyomásban változó rétegben kifejlődők, az izotróp térrészbe ürüléskor, egyesüléskor, 
a szokottnál ekkor már alacsonyabb életnyomású környezetben kitágulnak, de saját határok 
nélkül nem tudnak felfúvódni, tehát energiát adnak le a környezetben változó, ezekben 
hiányos szervezeteknek. Akár az is mondható, hogy a közös térrészbe beáramlók átadják a 
lendület és hőenergiájuk feleslegét, többletét, e másképpen begyűjtő, központosított 
rendszerben az egyéni dolog mértéke kevés, a közösbe vitt és központosított, újraosztott 
lehetőségek a megengedettek. A beáramlók lendület energiája a jelen lévő kicsiknek átadódik, 
akik új életáramlásra keltődnek, miközben a térrészükbe beáramlók lefékeződnek. A körforgás 
és a rotáció az alapokról újrakezdődik, és miközben sokan beágyazódnak és másokhoz hasonló 
energiaszintűekké, csak a belsejükben eltérő gondolkodású, más érzésűekké fejlődnek, a külső 
megjelenésükben és a hatásaikban már nagy azonosságú átlátható, kiismerhető, a nagyobb 
energiaszintű szervezeteket átengedő, vagy azok kellően ritka terén átfűződő, átáramlani képes 
részecske tömeggé fejlődnek. 
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A továbbfejődés lehetősége a túl nagy bonyolultságban megrekedés esetén. 
Mint megértettük, a túlfejlődés, a túl nagy bonyolultság az életáramlás szabályainak a 
kijátszásához, másokkal szembe áramláshoz, és az életfejlődés megrekedéséhez vezet. Az élet 
ilyen helyzetbe került szervezetei előbb csak folyamatosan vesztőkké, majd bizalmatlanokká 
válnak, és a rossz irányú folyamat a közös változásban és az egymásban, a túlélésbe vetett hit 
elsorvadásához, majd elveszéséhez vezet. A folyamatban megérthető stációk alakulnak ki, 
amelyeket a halálba fejlődés stációiként ismerünk. Előbb csak a kétkedés, és a hitetlenség, 
majd a bizonyossá válás után, a tagadás, az ellenszegülés, az isteni közösséggel vita alakul ki. 
Az ego ilyenkor elfelejti azt, hogy ő egy nagyobb szervezettség része, és egyes szám első 
személyében kezd az Isteni Gondviseléssel alkudozni, ha kell az istent megtagadni, az 
ördöggel is cimborálni a túlélése, és az életszeretet érdekében. Az ilyen túl materialista, 
hitetlen szervezeteknek egyszerűen nincs előrelátásuk, nincs más lehetőségről fejlődési képük. 
Mivel a létezés lehetőségét a semmi lehetőségéhez viszonyítják, a tudat e tévedése sokszor 
kétségbeesett, istentagadó, öntörvényű cselekvésre sarkallja őket. Ilyenkor az isteni közösség 
gyakran veszít egy katonát, és az ördög nyer az alkun, de a tér szabályai, a tisztítótűz véges 
kapacitása, és túltelítettsége értelmében ekkor mindig felszabadul egy másik jóvá lett, az 
életanyag hívságaitól megtisztult lélek az ördög uralma alól. 
A túlfejlettség az az állapot, következmény, amikor az élet már nem képes egymással, a közös 
élettérben túl eltérőre fejlődött, saját és eltérő szabályrendszer szerint élőkkel együttműködni. 
Amikor a lineáris evolúciónak eljön a vége, és megszakadnak az élet együttműködései, 
nemcsak általános bizalom és hitvesztés alakul ki, hanem az eseményeket meg nem értő élet 
egymás ellen fordul. A túl bonyolulttá váló, nagyon összefonódott élet azonban nem tud a 
saját erejéből a saját tehetetlensége miatt sem megváltozni, és mivel Münchauzen báró sem 
képes kiemelni magát az élet posványából, ilyenkor külső, apai, vagy nála is fejlettebb, 
bölcsebb és tapasztaltabb isteni, gondviselői segítségre van szüksége. A túl nagy bonyolultság 
nemcsak életcsomókat, hanem kibogozhatatlan Gordiuszi csomókat hoz létre. Ilyenkor a 
kialakult kötődések fonalait visszafelé már lebontani, felfejteni nem képes élet kénytelen, az 
átláthatóság érdekében radikális egyszerűsítéseket bevezetni. Ez ismét radiális életáramláshoz, 
erős központi begyűjtéshez, az elvonás egyre nagyobb növekedéséhez, központosításhoz 
vezet. Miként a Portugálokat egykor vezető Salazar is erős központosítással, a hatalom 
összevonásával és centralizálásával, látszólag antidemokratikus diktációval oldotta meg az 
öntörvényű társadalom egységes törvények és közös újraelosztás felé visszavezetését, a 
széteső szervezettségeknek csak az isteni megoldás lemásolása, megvalósítása a kimenekülő 
lehetőség. A túl bonyolultság orvossága, ellenszere az egyszerűség, az átláthatatlanságé az 
átláthatóság, a megérthetetlenné a megérthetőség, a folyamatok követhetősége. Az élet 
általában rátalál, rávezetődik az egyszerűsítés útjára. Róma idején, amikor már túl nagy volt a 
sokféleség, és a túl nagy demokrácia a kárára ment az együttműködésnek, a dolgot már 
megértők maghatározott időre megbízott Diktátort neveztek ki a rend és a rendezettség 
helyrehozására. A revolúció tehát a túlfejlődött és öntörvényűvé vált, az együttélésben 
szabálytalanná fejlődött demokrácia megjavítása, az életnek nem jó dolgok visszabontása, és 
jó dolgokká átfejlesztése. A Türranoszok és a diktátorok azonban rendszerint beleszeretnek a 
kapott, megszerzett, majd a legitimvesztéskor is megtartott túl nagy hatalomba, és ritkán van 
hosszú életük, ritkán alakul ki természetes haláluk. Az élet túl szélsőséges, túlfejlett 
csoportokból kialakuló diktátor szervezetei, hasonlóan beleszerethetnek a kapott, vagy örökölt 
hatalomba, és ilyenkor bármire képesség válnak, akár az ördöggel is cimborálnak a hatalom és 
a fölény megtartásáért. A nyakunkra nőtt, túlfejlett pénzügyi világ, a bankszektor és a 
tőzsdejáték hamis ígéretével, a vízfejnek is tekinthető hólyag, nagyon sok energiát von el, 
pénzt csal ki az élőrétegek szervezeteiből, ideje már, hogy e hamis életbuborék, 
szappanbuborékként szétpukkadva, semmivé váljon. E buborékokban már csak üres ígéretek, 
elferdített, egyértelmű és szimmetriában hiányos jogszabályok segítik a tömegektől a pénz 
elvonását, a hatalom és a fölény megszerzésére és megtartására. Az amerikai buborék 
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kipukkanóban, bár még mindig túl nagy sarcot vet a világ szervezeteire, az illúziókkal táplált, - 
az életet átmentem más bolygóra jogcímen - a világ ellen folytatott harácsolásuk. 
 
 
 
Az egyszerűsítés, a lélekdimenziók felé, a megértés felé fejlődés: 
 
Az életbe fejlődés során, a lineáris evolúcióban egyre nagyobbá válik a bonyolultság, egyre 
nehezebb átlátni, megérteni a már régóta nem tiszta, nem átlátható, csavaros észjárásúak által 
kifundált megoldásokat, amelyek lényege, hogy az anyagi energiák túl kevesek kezébe 
kerülnek, sokan kisemmiződnek, megérnek a nincstelen isteni közösség rétegébe, a másvilágra 
áramláshoz. Mivel eredetileg csak magunkban és a társainkkal szövetkezve érkeztünk az élet 
lefolyását biztosító élőrétegbe, hasonlóan az anyagi hívságoktól mentesen csupaszon 
távozunk. Amikor az élet annyira lecsupaszodik az anyagi hívságoktól, hogy már nincs igazán 
veszíteni valója, ha már fenyegetve érzi a megmaradását, vagy és a családja jövőjét, akár az 
Isten ellen is fellázad. A reménytelenségből és az apátiából kiemelheti a kétségek között 
vergődő életet a kiút lehetősége, a fény, a megoldás felismerése. Az önmaguktól nem 
megoldódó válságokból a kiút, mások megsegítése nélkül általában nem lehetséges. A 
Gordiuszi csomók elvágása, Morffy egyszerűsítése azonban mindig működik, és a jó 
felismerésre jutó élet végre rájön, hogy az élet rosszul felépített, túlfejlődött intézményét, -  
ilyenkor - a még jól működő állapotáig vissza kell bontani. Miként a valamely irány, cél, vagy 
a mássá fejlődésben, az élet itt sem tud igazán mértéket tartani, gyakran a túlzás, és a mohóság 
hibájába esik. Az egyedül nem megy megértése után az élet elhagyja a munkáját, ha kell a 
családját és elkezd másokkal csoportosulni, és felismeri, - a segítsd meg a társaidat, hogy a 
társaid téged is megsegíthessenek - lényegét. 
A már túl bonyolulttá, túlfejletté váló szervezettség egyszerűsítése 
A túlfejlett, csak a maguk hasznát kereső zsidók ismét megértek a száműzetésre, a körforgásra. 
Miként egykor előzték őket egy távoli csillagról, vagy talán a Mars bolygóról, az őseik a Holt 
tenger környékén, a kátrány mocsarakban és a sós hegyekben landoltak. Valahol valamelyik 
életszerveződésben elegük lett a túlfejlett, a környezetet teljesen kizsákmányoló, másokkal 
együttműködni csak elvonva képes népből. Bár sokan e rasszból is visszafejlődtek és 
másokkal együttműködőbbek lettek, az eredet azonosságára visszafejlődők, a pénz és 
hatalomvágy megszállottjai most ismét le akarnak igázni egy világot.  
A nagyság felé fejlődés hatalmi vetélkedéshez, és a megmaradás kérdésében a Te vagy Én 
dilemma eldöntéséhez vezet. Az egyre nagyobbra törő, másoknál nagyobbra törekvő az isteni 
életközösség által hozott, és a többség által megtartott szabályokat áthágni, sajátos, vagy 
másképpen is értelmezhető, neki hasznot, előnyt adó életszabály ellenes magatartásra, 
cselekvésre kényszerül. A mások fölé növekedő nagyság nem tud kialakulni a szabályok teljes 
megtartása esetén, csak együttfejlődésre ad lehetőséget, és a szabályokat megtartó közösség 
együtt válhat erőssé és naggyá. A mások kárára meggazdagodáshoz, sokkal nagyobb anyagi 
energiaszintre növéshez, valamikor át kell hágni a természet szabályait, az isteni közösség 
szabályait. Néha csak egy kis egyszerűsítéssel kezdődik, ami bejön, és egyre nagyobban 
kipróbáltatik, és amikor az élet a harácsban, a süllyedésben lendületbe jön, már nem tud 
megállni. A lejtőn ritkán van megállás, és aki az elején nem áll meg, az folyamatosan egyre 
meredekebben csúszik lefelé. Az élet azonban rendelkezik egy olyan törvénnyel, hogy a kicsik 
a kicsikre, a nagyok a nagyobbakra erősebben kölcsönható képesek, és amikor rossz irányba 
kifejlődik egy túl nagy önkényes hatalom, amely vagyont, energiát és életeket harácsol, akkor 
az ilyen megfékezésére, csak hasonló nagyság, nagy és veszíteni valóval rendelkező 
önfeláldozó tömeg, vagy a nála fejlettebb tudat képes. 
Van olyan nagyság, amely az egyszerűség és a tisztaság, a még romlatlanság, vagy a 
bűnbocsánat után megtérők nagysága. Ha meg akarjuk őket ismerni, olyanok életét kell 
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megismernünk, akik a szeretet és a békesség tanítása miatt váltak másoknál nagyobbakká. A 
példa Jézus, Mohamed, Ghandi, és még nagyon sokan mások, a világtörténelemben kevésbé, 
de a saját népek történelmében kellően ismertek. Miként azonban az erőszaktevők, a 
türranoszok és a diktátorok a hatalmi mámor mártírjai, a szeretettel, békeséggel ellenhatni 
képesek a hatalomféltés gyakori áldozatai. Míg a túl nagy és már senkinek sem jó, túl nagy 
szabadságfokú demokráciát, a káoszt megregulázók ezt követően feleslegessé válnak, a 
hatalomra törő erőszak szövetségeket megregulázókat, az általuk felemelt, szabaddá tett Nép 
szokta kegyvesztés után száműzni, lefejezni. Lásd a francia forradalomban Marat és társainak a 
kivégzését, a Portugál Salazarnak a száműzetését. A hatalom, bármilyen természetű, erőszak 
szervezet, amely hamarosan megosztódik, és ha már nem kell külső ellenséggel bajlódnia, a 
kizárólagos hatalomra törekvésében belső ellenséget keres magának. 
A nagyság felé fejlődésnek is vannak korlátai, mert a hatalmi nagysághoz támogatottság, vagy 
erőszak szükséges. A támogatottság lehet köztámogatás, amely csak addig tart, amíg 
megfordul a szél, míg az érdektámogatás és az erőszak, a hatalomhoz segítők előnyben 
maradásáig. Ez azonban a kihasználtak, a kisebbségek és a dominanciát elveszítőknek 
hátrányos, később akár az egész környezetnek hátrányos következményekhez vezet, mert nem 
lehet úgy egyeseknek nagy saját előnyt biztosítani, hogy ezt ne fizessék meg a hátrányba 
kerülők. Ha az előnyben részesítettek támogatása tartósan nő, akkor a hátrányba kerülők 
helyzetei is tartósan évekig romlik, és mint mindenben itt is eléri egyszer azt a határt, amelytől 
nazarobin ellenállást, a rossz törvények, és a rossz módszerek kisemmizettek általi 
megtagadásához vezet. A látszólag a teljes vonatkoztatási térrészre kiterjedő nagyság, a 
hatalom ilyenkor igazolni igyekszik, hogy neki jó országa és egységes alattvalói vannak. Ez 
sokszor uniformizálással jár, amelyben azonosnak és egységesnek látszik a támogatást és a 
hatalmat fenntartók köre. A látszólagos külső és felületes azonosság mellett azonban a belül 
fejlődő jövőben már eltérő a kép, a belső érzések már nem ilyen egységesek, a sokaknak túl 
rossz környezetet létrehozó, keveseknek, az élet felszínén virulóknak túlságosan Yang hatású 
társadalomban, belül már erősödik a Yin érzés. Az élet felszínén látszólag egészséges 
életgyümölcsökben is megindul az erjedés, ha túl nagy a belső életnyomás, és az elfolyósodó, 
lebomló szegénység a gettókból kifelé terjed. Ilyenkor a valamilyen minőségben kialakult túl 
nagy életnyomást, a túl sok azonos hatású, túlszaporodott részecskék arányát, vagy és a térben 
lévő mennyiségét csökkenteni kell. Az arány csökkentése kétféleképpen lehetséges. Vagy a 
kifejlődött feleslegnek az ilyen hatású részecskéket igénylő környezetbe leadásával, vagy 
ellenhatású részecskék felvételével, az életminőség kiegyensúlyozásával, a tömeg arányainak 
és a minőségének a szimmetriába hozásával. A későbbi fejezetben kitérünk, az életre külső 
hidegfúziós környezetből és aspektusból nézve kellő rálátást, az összefüggések felismerését és 
megértését biztosító, az átlagos tömegfelezőn kívüli élet lehetőségének, és a tömegfelezőn belüli élet 
eltérő, nagyobb felbontású lehetőséget adó különbségére, a mikrokozmoszból szemlélt, megértett élet 
másik, nagyobb azonosságú, melegfúziósabb aspektusára. 
 
Amikor a nagyság felé fejlődés már nem lehetséges, mert egy életforma kiterjedése az élet 
felszínén már elérte az adott ciklusban és körülmények között elérhető lehetséges legnagyobb 
nagyságot, és az élettömeg felezőjén kívül élő, általában hidegfúziósabb eredőjű, másokkal 
genetikailag és a hatásaikban is jobban keveredő élet kívülről kellően rálátva megismeri az 
általa meglátható felszíni valóság összefüggéseit. A kívülről rálátási lehetőség sejteni engedi, 
hogy a tér különböző részén keletkező és egyszerre történő, de látszólag egymáshoz még nem 
kapcsolható történések és folyamatok, valahol egy idődimenzióban egymás felé és össze-felé 
tartanak, valamely azonos hatásban hamarosan megerősödhetnek, és ezekből a még 
részletekben fejlődő eseményekből alakulhat ki az új jövő. A rálátás azonban nem elég, észre 
kell venni, meg kell érteni, hogy mely dolgok tartoznak össze, melyek erősítik egymást, 
melyek hatnak a későbbi jó irányú, vagy csak megerősödő változás felé. A nagyság 
lehetőségeit azonban nemcsak a belső állapotok, és az életfelszín látszólagos azonos 
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rendezettsége, hanem a növekedést megengedő környezet teszi lehetővé. Az ilyen környezet 
éppen alacsonyabb életnyomású, határozatlan, vagy táguló, nőies Yang és melegfúziós 
állapotú. A kiterjedésében növekvő táguló térrészekben a belső életnyomás csökken, és az 
alacsonyabb életnyomású térrészekbe hamarosan tömegesen kezd beáramlani a 
hidegfúziósabb, de valamely minőségben, pl. a szegénységben nagyobb életnyomású 
környezetből a kisebb hatóképességű, kellő áthatolóképességgel rendelkező fiatalabb 
részecskék tömege. Ha az elnőiesedett, a belsejében még melegfúziós, de átalakulóban lévő, a 
nagyobb szimmetria felé fejlődő élettér befogadó, a beáramlást tartósan megengedő, akkor 
egyre több fiatal részecske települ be az ilyen szervezetbe, amelynek a tágulását segíti a 
betelepülők lendületének az átadódása. Lásd a 140-157. oldalon és a 14, 15. ábrán bemutatott 
képeket a korábbi átemelésből, az azonosság terében a másság kifejlődéséről. A hidegfúziósabb, 
idegenekkel kevertebb környezetből beérkezők azonban eltolják az ideális állapotban, már 
éppen jó szimmetriában fejlődő belső arányt, és a szervezet, a kezdeti beáramlókat követő 
későbbi, idősebb hidegfúziós részecskékkel feltelve egyre hidegfúziósabbá, egyre Yin 
állapotúvá fejlődik. A szervezetben átalakulás kezdődik, és az átlagos állapotú, megfelelően 
keveredő utód életbuborék megfelelően vegyes felülete, a jelen látszata egyre nagyobbá válik, 
amely egyben réteghatárt, placentát, magzatburkot hoz létre a még belül fejlődő 
hidegfúziósabb, idegenebb eredőjű állomány, és a külső térben egyre kisebb térrészbe 
visszaszoruló, akár a környezet felé távozásra, tágulásra kényszerített korábbi melegfúziós ősi 
állomány. Ilyenkor a kívülről elnőiesedett, terhessé váló élettér, a kellően vegyes állományú 
placentával burkolt utód életnyomása miatt a méh környékén megduzzad, kitágul, enged a 
nagyobb lendülettel beáramlók és az élettérben a mennyiségben felszaporodó vegyesebb és 
hidegfúziósabb állománynál a beérkezők lendületátadásából is tágító, táplálkozó 
életnyomásának. A belső szervezeti körforgásban a korábban nagyon melegfúziós, már túl 
nagy azonosságú, az XXx állapoteredőjű állomány aránya javul, előbb csak XXy, majd a 
továbbra is beérkezők hatására XXY, vagy XY arányúra módosul. A melegfúziós 
szervezetben a közös keringési rendszerben kikeveredő életkeverék korábban megszaladó 
részecske szaporodása, a szervezet tüzelése, hőemelkedése lecsökken, és a fúzió aránya 
megfelelőre és szabályozható tartományba kerül vissza. Ha nem keveredik elég melegfúziós, 
idősebb és a térben őshonos, vagy felmenői elődből származó részecske az új életkeverékbe, a 
keverék nemlineáris impulzus felfutása nem áll le, a kaotizmus és az időre jutó impulzusok 
aránya tovább növekszik. Az ilyen szervezetek túl melegfúziósak, túl kiszámíthatatlanok 
maradnak, amelyekben szimmetriahiányossá és egyoldalúvá válik az élet. Ha azonban a 
kelleténél több, még nem olyan nagy azonosságú, idegen, kevert, megosztható, a környezetet 
még megfelelően gerjesztő, hidegfúziós genetikai állomány hatol be, a szervezetet ezek 
eltartási, fenntartási terhei nagyon lehűtik, és túl hidegfúziós eredőjűvé, túl agresszív energia 
elvonóvá fejlődhet az ilyen élettér. Az ilyen szervezetekben egyrészt egymás és a közös 
térközpont, a cél, a hatalom megszerzésére társuló, túl összetartó irányú fejlődés alakulhat ki, 
amely nemcsak hidegfúziós, egymás felé és a nagyobb energiahordozó sűrűség felé ható 
központot hoz létre szervezet belsejében, hanem túl sok hidegfúziós hatású részecske 
beáramlása esetén az ideális keveredési arány helyett YyX, vagy YYX, még rosszabb esetben 
YYY túl hidegfúziós, túl idegen, a szervezetben már jelen lévőkkel együttműködni nem képes 
rossz eredőt hoz létre. Az ilyen, túl idegen, a szervezeti szabályokat nem ismerő, vagy és túl 
gyorsan megváltoztató, ellenkező eredőjűre fejlődő, hidegfúzióssá váló szervezetek, már 
kisebbségi állapotban sem tartják be a szervezett rendszer szabályait, de ha többségbe 
kerülnek, rövid idő alatt erőszakos, másokra az akaratukat kéretlenül is ráerőszakoló, durva, 
csak saját maguk érdekeire figyelő, túl férfias, túl erős hímarányú szervezetekké válnak. Az 
ilyen szervezetekben hamarosan új rend és központosított diktatúra fejlődik ki. A túl sok 
hidegfúziós, túl eltérő genetikai állományú, az adott szervezetben az élettörvényeket és a 
körülményeket nem eléggé ismerő, nem eléggé megtartó, túl sokat egyszerűsítő, másokkal 
könnyen szövetkező szervezetekben hamarabb alakul ki a maffia effektus. 
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Amikor az addig egy nagy azonosságú életbuborékban folyó változást kívülről szemlélő, és 
annak az összefüggéseit megértő, hidegfúziós, férfias szervezet, (részecske) átkerül a 
tömegfelezőn belülre, és egyre közelebb kerül a már vele is kellő azonosságú szervezeti 
központhoz, az életszemlélete és a tudati állapota megváltozik, és a nagyobb rálátást, a 
megértett összefüggés felismerést felváltja az életet már belülről és egyre nagyobb 
felbontásban megismerés lehetősége. A hidegfúziós, korábban lendületesen áramló, de a 
valóságot csak a felületes információk alapján ítélő szervezett hamarosan egyre lassabban 
áramló, lefékeződő, az élet belső részleteit egyre nagyobb felbontásban is megismerő 
melegfúziós szervezetté fejlődik. A már melegfúziós eredőjűvé fejlődő szervezeti központba 
kerülve, egészen másféle életvalóságot ismer meg, megváltozik a látásmódja, a tudati állapota, 
az ideológiai eszménye, majd fokozatosan egyre melegfúziósabb szervezetté fejlődik. 
A mássá fejlődést az átlagosabb, vegyesebb szervezetekben a hidegfúziósabb alszervezetekbe 
kevesebb ellenhatással fékezettsége miatt beáramlani képes, információs és nanoszintű fiatal 
melegfúziós részecskék érzésszinten hozzák létre, amelytől megváltoznak az érzékelések, az 
érzetek, később az érzések, majd a gondolatok és végül a szervezet eltérő tudati eredőbe, eltérő 
ideológiára fejlődik. 
 
A valamilyen szinten szaporodáshoz vezető folyamatok során, a külső környezetben fogant, 
született, keletkezett hidegfúziósabb, vegyesebb, sokfélébb, magasabb biodiverzitású, 
egymással összetartásra szokott részecskék áramlanak be, a külső, vidéki környezetből, a 
melegfúziósabb, gyorsabban változó, már egymással nagyobb azonosságú településekre, 
részecske városokba, szervezeti központokba. A hidegfúziós, összetartó élethez, egymás 
támogatásához, lendületesebb életáramláshoz és nagyobb távolságok megtételéhez szokott 
részecskék, amelyek közelebb fejlődnek a természethez, nem olyan szigorú a határ, az enyém 
és a Tiéd között, ismert a miénk és a közös környezeté állapot, elfogadottabb az isteni hitvallás 
és teória. A kisebb tömegszámú környezetekben fejlődő fiatalok, mivel kevesebben 
keverednek, többet megtudnak egymásról, jobban megismerik egymást, több, de felületesebb, 
egyenrangúbb barátság és összetartás fejlődik ki, mint az eltérő szervezeti központokban. Az 
ilyen környezetben az összetartás és az összefogás, az egymás közelében élők barátkozása, a 
kovalens kötések kialakulása szinte természetes. A porták és saját terek között kicsi a 
mezsgye, kevesebb a haszontalan átfedés, de szélesebb az egymásba érés a kölcsönös segítés 
átmeneti térrésze. Az egymás mellet kellő átfedéssel érők azonban nem áramlanak, nem 
kényszerülnek túl mélyen beáramlani a mellettük fejlődők saját szféráiba, mélységi keveredés 
nem nagyon alakul ki, a hagyományok és az itt megszokott törvények megtartottak, de a 
nagyobb tömegszámú településektől jelentősen eltérőek. Az ilyen vidéki településeken a 
helyiek sokszor egymás között, vagy és a szomszéd falu fiataljaival kötnek házasságot, 
egymás között szaporodnak, de a környezetből származó eltérő genetikai környezetből 
származó természetes részecskék aránya bennük sokkal magasabb, nagyobb az eredő 
sokféleségük, a biodiverzitásuk. Az ilyen szervezetek sokkal több külső környezeti 
élményben, hatásban részesednek, a természettel és az isteni közösséggel jobban együtt élők. 
 
Az ennél melegfúziósabb, nagyobb tömegszámú, kevésbé természetes városias, sűrűbben 
lakott környezetekben azonban eltérőekké válnak az arányok, a természetes életpiramis 
helyett, a szervezetek sokkal magasabb arányban részesednek egymás hatásaiból, ezért 
nagyobb a fajra jellemző genetikai azonosságuk. Amíg a természethez közelebb élőkbe 
nagyon sok a környezetből származó, természeti hatás épül be, addig az egymásnak épített és 
mesterséges környezetet adókba inkább egymás hatásai kerülnek, ezért nagyobb a fajra 
jellemző genetikai azonosságba fejlődnek. Az ilyen városias környezetben élők kevesebb 
természeti hatásból részesedése miatt, nagyobb azonosságú részecskék és ezek hatásai épülnek 
be, hatnak egymásra, ami miatt nagyobb a létrejövő szervezetek azonossága egymással. A 
nagyobb azonosság azt is jelenti, hogy a már túl azonos hatású, egymáshoz egyre közelebb 
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kerülő részecskék között nagyobb a konkurencia harc, több az összeütközés, az ellenérdek és 
az impulzus, amely elidegenedést, nagyobb távolságtartást hoz létre. Az Urbanizáció, a túl 
nagy sűrűségbe kerülés, a túl szorosan együttélés következménye az elidegenedés, amelyben 
az egymásba érő aurák sokkal jobban keverednek, vegyülnek egymással, és ez gyorsabb 
szaporodáshoz, hamarabbi megismeréshez vezet. Az egymás jó és már rossz tulajdonságait is 
megismerők igyekeznek távolabb kerülni a már tudottan rossz hatásában is ismert társaiktól, 
amely megakadályozódása, az együttélési kényszer növeli a belső nyomást, a saját szféra 
növelési igényét, a másoktól való távoltartás arányát. Mivel azonban a túl sűrűn lakott 
településekben ez nem lehetséges, a kellően szabad saját szféra hiánya az életnyomás és a 
változás sűrűség növekedéséhez vezet. Az ilyen melegfúzióssá váló környezetben a kényszerű 
együttélés, a másik hatásaink az elviselési kényszere, az aurák sokkal nagyobb egymásba 
érését eredményezi, amely sokkal több részecske impulzushoz, konfliktusok kirobbanásához 
vezet. Ha a már egymásnak jó hatású aurák, a szükséges és ideális arányú keveredés helyett túl 
mélyen, a már ellenséges részecskék túl erős konkurencia nyomását létrehozva is egymásba 
érnek, az ideálisnál közelebb kényszerülés elhidegülést, vagy távolságtartás növekedés hoz 
létre. Míg az élet igénye a ritkán kitöltött térrészekben az egymás felé vonzódásra és az 
összetartásra, a kapcsolat építésére vonatkozik, a melegfúziósabb városias környezetben éppen 
az ellenkező hatáseredő, a már túl közel kerültekkel a megfelelő távolságtartás igénye fejlődik 
ki. Az egymástól eltávolodni nem tudó, és a sodródás, a megszokás, vagy és a saját akarat 
fogságába kerülő melegfúziós szervezetek tehát magasabb impulzus sűrűségben, egymásnak 
nagyobb életnyomást okozva, az életet egyre jobban belülről, egyre közelebbről, a mellettük 
élőket egyre nagyobb felbontással megismerve élnek. A folyamat ilyen irányú fejlődése 
lehetővé teszi az aurában áramló, elektron és még kisebb tömegszámú részecskéknek a más 
szervezetekbe behatolását, átáramlását, és bár ez sokszor megsérti a magánszférát, de erősíti a 
mások megismerését, növeli az intuíciós képességet. A mások életterén átáramló saját 
részecskék természetes hogy egyre több idegen érdeket megsértenek, egyre több összetűzésbe, 
konfliktusba kerülnek, amely növeli az időegységre jutó impulzusok számát és arányát. Az 
együttélés egyik következménye, hogy a túl nagy sűrűségben élők nemcsak jobban 
megismerik, kiismerik egymást, hanem a megismerésben és egyes ott, az életterületükön 
jellemző dolgok megértésében is gyorsabban fejlődnek. Az ilyen szervezetekben, időben 
hamarabb fejlődnek ki olyan tapasztalatok és képességek, amelyekkel a vidéken élők, a ritka 
és gyengébb hatású következmények miatt csak sokkal hosszabb idő után, vagy ezt követően 
sem ismerhetnek, érthetnek meg. A városi és a sűrűn lakott településeken fejlődők tehát idővel 
eltérőekké válnak a vidéken élőktől, a még jobban összetartóktól, elidegenednek, távolságot 
tartóvá fejlődnek. Ami számunkra most lényeges, az annak a megértése, hogy az eltérő 
környezetben fejlődők maguk is eltérőkké válnak, és amíg az élet sűrűjét, a többséget kívülről 
figyelők, a tömegfelezők még kívül élők inkább rálátnak az élet és a természet szorosabb 
összefüggéseire. Az élettömeg felezőjétől beljebb, egymással nagyobb sűrűségben élők inkább 
egymást és a belső tulajdonságokat ismerik és értik meg, nagyobb azonosságúakká fejlődnek 
egymással, de az élet tényleges eredőjére egyoldalúbb, belső rálátás alakul ki. Amely 
szervezetek sűrűbben, az időre jutóan gyorsabban élnek át, tapasztalnak meg másokhoz képest 
általuk megismert eseményeket, hatásokat, azokban hamarabb halmozódik fel a tapasztalat, a 
megértés, a kiismerés, a megismerés. A tartós megismerés meggyőződéssé, ideológiává, amely 
tudatformáló tényező, ezért az eltérő meggyőződésre, eltérő életideológiára fejlődő hideg, 
vagy melegfúziós szervezetek tapasztalási eredője, tudati és ideológiai eredője is eltérővé 
fejlődik. Minden élet, azt a környezetet és állapotokat, kialakult megoldást tartja az élet 
számára, (szeretünk általánosítani) és a maga és utódjai számára ideálisnak, amelyben 
sikeresen kifejlődik, amely létezési forma támogatja a jelenlétét és az életminőségének a 
javulását. Ezt ismerjük meg jónak. Az azonban már korántsem elvárható, hogy az eltérő 
környezetben fejlődők azonos tapasztalásokra és azonos életideológiákra fejlődjenek. A sokkal 
magasabb változás sűrűségű, sokkal nagyobb tömegszámú szervezettségben élők nemcsak 
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tudatilag fejlődnek másokká, eltérő élettapasztalatokat, eltérő életideológiát szerzőkké, hanem 
az életnek ideális megoldására vonatkozó eszménykép is eltérővé épül. Ez hozza létre az élet 
többféle ideológiai ellentétét. Nem tudunk mások fejével gondolkodni, rabjai vagyunk a 
szokásainknak, a meggyőződésünknek, nehezen fogadjuk be a másságot. Miközben legbelül 
valamennyien tudjuk, hogy minden életideológiának vannak részigazságai, a saját 
részigazságainkat előbbre és fontosabbra helyezzük, mint másokét, és hajlamosak vagyunk a 
saját életideológiánkat magasabb értékűként másokra erőltetni, másokra kényszeríteni. Az 
igazság azonban lokálisan is eltérő, és esetenként is más, ráadásul nagyon sokféle és 
egyidejűleg többféle igazság, részigazságok is kialakulhatnak a különböző élethelyzetekben. A 
részigazságokon lovagolva sokszor nem vagyunk hajlandók meglátni, megérteni mások 
hasonló részigazságait, azt, hogy nincs abszurd, egységes, eredendő igazság, az mindig a 
dolgok között, de különböző részletekben elrejtve van. A belülről, melegfúziós, nagyobb 
azonosság aspektusából megismert meglátott dolgok nem mindig és nem mindenhol igazak, és 
hasonlóan a vidéki hidegfúziós igazságok is csak a saját terükben megállóak. Ráadásul, mint a 
dolgok többsége, az igazság is nagyon relatív, és nagyon közel áll a gazsághoz, amely a 
rosszul értelmezett igazság visszafejlődő utódja, gyermeke. Lásd a Többszintes igazságot, az 
Aspektus 30. könyvét. 
 
Mi történik akkor, ha az eltérő helyen fejlődők, az eltérő meggyőződésű és más életideológiájú 
szervezetek időnként helyet cserélnek, ha egymással keverednek, tehette fel egykor a kérdést a 
Gondviselés valamely korai vezetője? 
 
Mivel nincs abszolút igazság, ezért e fejlődési modell bejött. A térben és időben egymással 
helyet cserélők, azonos, köztes térrészekben egymással összekeveredő részecskék, és nagyobb 
tömegszámú szervezetek azonban nem ereszthetők túl gyorsan és egyszerre, túl kicsi térben 
össze. Az Isteni stációkat,a fokozatosságot, a genetikai mérsékelt azonosságra fejlődés 
fokozatait be kell tartani. Ez miatt a nagyon sokféle eltérő életideológiájú alapanyagokat, 
életanyagokat, csak olyan egymással megfelelő keveredést és többrétegű vegyülést is 
létrehozó fokozatokban szabad vegyíteni egymással, amelyben a változás és az identitás 
fejlődése még megérthető és követhető, nem okoz a túl gyors fejlődés átláthatatlanságot, 
megértési zavart. Az Isteni stációk a kellően lassan, sokáig egymásba érő, egymás mellett és 
részben egymásba átérő élőrétegek, életterekben, a határvidékeken általában megfelelően 
kialakulnak. A keveredés nem túl mély, kovalens jellegű, nem túl sok rétegben egyszerre 
keveredő, csak az egymásnak még vonzó, javító hatást adó vegyes rétegekben folyik a 
hatáscsere. Tapasztalati tényező, hogy ha a viszonylag ritkán lakott vidéki és peremrészek 
keverednek egymással, ekkor számukra jó hatás, növekvő változás sűrűség, javuló 
életminőség fejlődik ki. Kellő idő esetén van ideje a Kisherceg féle bizalom, a megismerés és 
a megértés kialakulásának. Ha azonban a már amúgy is túl nagy sűrűségű melegfúziós rétegek 
is összeérnek egymással, amelyeknek már nem jó hatású a további térsűrűsödés, az idő 
gyorsulása, ez eltávolító hatást hoz létre, azaz leállítja a túl gyors egymáshoz közeledést. Az, 
eltérő, hideg és melegfúziós, férfias és nőise, ritkábban, de egyenletesebben és a sűrűbben 
kitöltött eredőjű egymásnak áramló térrészeknél ez akadályozza meg a túl gyors keveredést, ez 
hozza létre a mérsékelt fokozatos egybe keveredést. Amíg az együttműködésre és nagyobb 
tömegsűrűségre vágyó külsőbb rétegek, a nekik előnyös keveredés és tömegnövekedés, a 
változás sűrűség előnyös állapota felé fejlődnek, a vonzó és az egymás mellett tartó szaporodó 
hatás érvényesül, válik erősebbé, meghatározóvá. Amikor a külsőbb rétegek már egymásba 
vegyültek, és párokra találó részecskéik együtt kiáramlottak a már nekik is túl nagy változás 
sűrűségű egyesítő, centrális rétegből, a túl nagy tömegsűrűségű és a túl nagy változássűrűségű 
rétegek egyre közelebb kerülnek egymáshoz, amelyeknek már nem előnyös a további 
összetartás, a sűrűsödés és a változás sűrűség növekedése. Ez lefékezi a közeledést, és 
eltávolító hatást erősít fel, azaz lehetővé teszi a fokozatok betartását, a közben egymás mellé 
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és párokba keveredő kisebb energiaszintű részecskék lineáris, megérthető életfolyamatban 
egymásba keveredését, az arányok és a tudatállapotok megváltozását, felcserélődését, az élet 
valóságának az eltérő tudati alapállásból is átélését, megértését. A nagyobb tömegszámú, 
nagyobb hatóképességű, nagyobb életnyomáson élő, gyorsabban reagáló szervezetekbe, nem 
szabad aktív reagenst a már amúgy is nagynyomású rétegekbe bekeverni, ellenben kívülről 
fokozatosan adagolva, közben elég időt, periodikus körforgást biztosítva fokozatos vegyülést 
és jó arányokat lehet elérni. Az ilyen megfelelő életkeverékekben még elég sok a lendületes, 
még egymásban és az életváltozás jóságában még hívőbb hidegfúziós részecskék aránya, a 
vonzalom aránya, az egymásnak jó hatású új tulajdonságok bekeveredése, és az együttáramlás, 
a fokozatos keveredés közben nem alakul ki egyidejű életrobbanás. A vegyületben a 
melegfúziós részecskék kellő hőenergiával a rugalmasság ideális állapota közelében tarthatják 
a sikeres életkeveréket, és a fokozatosan, minden napi ciklus, minden napi körfolyamatban 
áramlás alatt kitermelődő túl nagy életnyomást. A kitermelődő túl nagy azonosságot, a 
szervezetek az est folyamán kialakuló egymással párhuzamos, az alrészecskék átáramlását 
lehetővé tevő keveredésben, együttfekvésben, az áramlási eredőjükre merőleges irányba ki és 
átáramló utódrészecskék egymásba távozását, folyamatos és mérséklet bekeveredését érhetik 
el. A szervezetek lineáris, felügyelt folyamatban tartott szaporodása, a túl nagy sűrűségben 
kialakuló túl nagy azonosság ki és szétáramlása, más olyan szervezetekbe visszatoloncolása, 
amelyben ebből a szükségesnél kevesebb van, bevált és sikeres, megérthető, lineáris 
életfejlődéshez vezetett. Ha a szervezetekbe beáramló idegenek, ellenzékiek, mást akarók túl 
nagy arányban épülnek be, és már az egyértelműséget és a szükséges dominancia, az 
aranymetszés arányát elrontó, határozatlansághoz és káoszt okozó túl sokféleséghez vezető 
állapota fejlődik ki, akkor azok a szervezetek válnak sikeresebbé másoknál, amelyek 
megfelelően össze tudják gyűjteni, ki tudják szelekcióban válogatni a szervezetükben a 
kellően egyértelmű szabályok érvényesülését rontó alszervezeteket, és ezeket rendszeresen, 
vagy periodikusan, amikor eléggé közel kerülnek egy másik és eltérő állapotú, éppen ilyen 
hiánnyal rendelkező szervezethez, kölcsönösen kicserélik az ellenzékeiket átadva egymásnak. 
Az ilyen párosodás, szexuális, szaporodási folyamathoz is vezethető hatásszere mind a két 
félnek előnyére válhat, és miközben megszabadulnak a kiszámíthatóságot rontó, kifejlődő 
belső ellenzéktől, az azonosságban és az egyértelműségben megerősödnek, a többségnek a 
szélsőséges környezet ellenére kiszámíthatóbb életteret biztosítanak. Ha a szaporodáskor 
átadott életanyag és ellenzék csere, a szaporítóanyag csere még nem túl nagy belső 
feszültségű, még nem túl kaotikus, nem túl magasa változás sűrűségű, a belső szaporodásban 
még nem megszaladó, még nem tüzelő melegfúziós szervezetbe kerül beadásra, a hidegfúziós 
szegény életanyag, a befogadott azonosság beillesztése, betanítása, honosítása, foglalkoztatás, 
átáramlása lehűti a kedélyeket. Bár nő a tömegszám, de a szaporodási folyamatban 
differenciált, leadottakkal egyidejűleg csökken, azaz mennyiségbe fejlődés helyett minőségi 
fejlődés alakul ki. Ilyenkor megerősödik az azonos ideológiát valló, érző, hívő többség, és az 
aranymetszés 2/3- közel 60 %-os többségi aránya megfelelően helyreáll, a további lineáris 
bekeveredés lehetővé válik. 
Mivel nem előnyös az egyszerre és túl sok idegen hatású részecske szervezzenek az élettérbe és eltérő 
közegbe bekeverése, ez szinte azonnali forrongást, forradalmat, életrobbanást hozhat létre, ezért a 
stációk betartása, és a fejletlenebb, együttműködőbb, lendületesebb, koncentráltabban célratörőbb, 
megértőbb életközegnek a határozatlanabba mérséklet beáramlása, bekeveredése nem vált ki azonnal 
robbanást, de létrehozza a szükséges gerjesztést. Miként nem szabad a nagyobb energiasűrűségű. 
Fejlettebb kénsavba a vizet még kis adagokban sem beadagolni életrobbanás és forrongás, kivetődés 
nélkül, hasonlóan nem lehet a már túl nagy életnyomású környezetbe, ennek a nyomását tovább fokozó 
melegfúziós, a változás hatására halmozódva táguló életminőséget bekeverni. Ha azonban a kellően 
hideg vízben oldjuk fel a tömény kénsavat, megtartva a bekeverés stációit, a robbanás elmarad, és az 
átlagos eredőt létrehozó, többeknek jó állapot kialakulhat. 
Ha azonban egy már túl nagy életnyomású, a belsejében már a fúzióban megszaladt, túl nagy 
változás sűrűségű, már erősen melegfúziós, már kaotikusan reagáló tüzelő szervezetbe kerül 
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be a másság megismerését, és viszonyítási, választási lehetőséget is lehetővé tevő 
megtermékenyítő anyag, a kellő mássággal túl hirtelen beoltott szervezetben azonnal és 
robbanásszerűen megindul a mássá fejlődés, a vegyes utód szervezetekbe átalakulás. A már túl 
nagy azonosságú, túl melegfúziós, elnőiesedett szervezetekben ilyenkor gyorsan kifejlődő 
forrongás és életrobbanás alakul ki, amely a túl idegen genetikai anyagot sokszor kiveti 
magából, (Lásd a Nap flerjeit), és a megfelelő keveredés, vegyülés helyett, a beoltott gerjesztéssel 
a már túl nagy azonosság szaporodása, az X részecske túlszaporodása alakul ki. Az ilyen túl 
magas változás sűrűségű XX szervezetekben kialakuló azonosság növekedés nagyon azonos 
irányba, téveszmék, paranoia, egyoldalú életmegítélés, elfogultság felé viszi, tolja el az élet 
szerveződését. Az egymás között felgyorsulva tovább szaporodó, keveredő, melegfúziós, 
azonos neműekkel, azonos érzelműekkel párosodó, orgiába, leszbikus kapcsolatokba 
menekülő, keveredő szervezetekben, XXx, és XXxx, vagy és XXX arányú, már erősen 
aszimmetrikus, amazon jellegű túl nőies és domináns, a másik neműeket, az eltérő 
ideológiájukat már nem befogadó, csak használó életállapot fejlődik ki. Bár az ilyen 
szervezetek is életképesek maradhatnak, sokkal magasabb változás sűrűség mellett nem 
képesek egymással nagyobb bonyolultságba, nagyobb isteni komplexitásba, nagyobb 
szimmetriájú szervezetekbe szaporodni, átlagos realitás keretén belül maradni. Hasonló 
életfejlődési, keveredési zavar alakul ki az egymással szaporodó, YY eredőt növelő 
hidegfúziós szervezetekben. Míg a melegfúziós szervezetek egymással szaporodása a 
melegfúziós dominanciát és irrealitást, a túl egyoldalúvá váló életszemléletet és életideológiát 
növeli, a hidegfúziós szervezetek egymásba keveredése hasonló de ellenkező eredőjű 
tulajdonság halmozódás erősödésével jár. Mind a két túl szélsőséges életkeverék, a 
továbbszaporodásra és az átlagos, kellően mérsékelt, de még megfelelően változó, érdekes 
életre alkalmatlan életkeveréket hoz létre. A két szélsőséges irányú életkeverék megléte és 
kifejlődése azonban realitás, tény, és bár nem tudnak átlagosra szaporodni, nagyon 
szélsőséges, magukhoz hasonló utódokat azért létrehoznak, amelyben az azonossági és a 
szélsőséges eredő egyre nő. Ezeket a nagyon eltérő életideológiával rendelkező tűz és jég 
szervezeteket az átlagos vegyes utód szervezetek kellően elszigetelik egymástól, de mégis 
kölcsönhatóképes együtt élő folyamatban tartják. Mivel azonban e könyvnek most nem célja a 
fajunkra is jellemző átlagos szervezetekbe épülni és együttműködni képes élettől eltérő, 
szélsőségesebb, ragadozóbb életlehetőségek bemutatása, a gondolkodó visszatér a tervezett 
logikai építmény, a megértés növelés félbehagyott fejezetéhez. 
 
 
 
A fejlődés vége a gondolkodóvá, szervezővé és az irányítóvá válás: 
 
A megértés fejlődése és az átlagos realitás kialakulása az együttműködéshez vezetett. Mivel az 
élet bármilyen tulajdonsági eredő felé túlfejlődése, túl szélsőségessé válása nem kedvez a 
megmaradásnak, a megérthetőségnek és a követhetőségnek, a túlfejlett, túl szélsőséges 
állapotokból mindig visszafelé, vagy más felé kezdett fejlődni.  Ha két túl nagy azonosságú 
szervezet került egymás mellé, vagy és egymásnak áramlott, két lehetősége volt, egymással 
megütközni, megmérkőzni és differenciálódni egymáson. Ha nem tudott békességben 
elhaladni egymás mellett, vagy el és kikerülve egymást a téridőben és átáramlani egymáson, 
az azonos fejlettség, az azonos, vagy inverz téridőbeli részecske elosztódás kikerülhetetlen 
konfliktusokhoz, és túl nagy szintű differenciálódáshoz, feszültségváltakozáshoz vezetett. A 
nagyobb életzavarok, és az életet másokhoz viszonyítva is visszafejlesztő konfliktusok, 
impulzusok egyik elkerülési lehetősége, a másra figyelés, az összpontosítás, a fejlődési cél, az 
áramlási irány megváltozása. Ehhez előbb kapcsolatba kell kerülni az ellenhatású szervezettel, 
és egyeztetni a kitérés lehetőségeit. A kitérés és a nagyobb impulzusba, visszafejlődésbe 
kerülés másik elkerülési lehetősége, a mássá fejlődés. A kikerülés, az eltérővé váló fejlődési 
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irány, az eltérő életcél, a részecske sűrűség, az áramlási irány és a tudati rendezettség 
megváltozása, Lásd az áramlási rendezettség eltérő lehetőségeit szemléltető 17. ábrát a 185. oldalon. 
A tudati rendezettség azonban ennél sokkal összetettebb, sokkal többféle fejlődési irányt 
tűzhet ki, amely akár a nagyobb bonyolultság, a nagyobb megértő képesség, vagy és a 
nagyobb szimmetriában változás célkitűzéseit is megvalósíthatja. A fejlődési irány tehát lehet 
a nagyság, az erő, a meleg, vagy a hideg, a gyors, a lassú, a furfangos, a csavaros, a megértő 
stb. irányokba fejlődő, lehet a szinte végtelen fraktálrendszer újabb és újabb hajtásai felé, a 
részletekre szakosodó, vagy lehet azonos irányba, egymással párhuzamosan együttfejlődő, 
közös pontba fejlődő, össze, egymás felé, vagy széttartó irányú. 
Az eltérő hatásokra szakosodók, az egymással térpárhuzamos, vagy térgörbült párhuzamos, 
paralel jellegű fejlődés nagy része békében elfér egymás mellett, sikeresen kiegészíthetik 
egymást, színesíthetik az élet sokszínű valóságát. Az azonos irányba összetartók azonban 
idővel szükségszerűen egymáshoz és azonos téridő részbe érnek, szükségszerűen nagyobb 
életnyomásba, konfliktusba kerülnek. Minél nagyobb a térbeli inverz, tükrözött azonosság két 
hasonló térrészt kitöltő sokrészecskés szervezet között, annál nagyobb hiány alakul ki 
közöttük a két irányból egyaránt fogyasztott feladó táplálékból, és annál nagyobb 
részecskenyomás, ellenérzés, ellenhatás alakul ki mögöttük, utánuk. 
A térben kialakuló túl nagy azonosság kikerülésének az egyik lehetősége a térbeli kitérés, 
vagy és a más minőségbe, eltérő térösszetételbe, más áramlási cél felé fejlődés. Közel azonos 
nagyságú, azonos tömegű részecske szervezetek áramlási iránya csak térpárhuzamos esetén 
lehet egymásra elkerülő, kölcsönhatásban mentesebb, vagy szent keresztáramlás irányú, 
amelyben a párosodás közben egymásnak áramló szervezetek haladási, mozgási, egymás felé 
ható irányára merőleges irányba közülük ki és beáramló utódok lamináris áramlása felé 
fejlődő. A részletek mind nagyobb időt igénylő egyre nagyobb megfigyelése az egymáshoz 
kapcsolódás és a pici részletek összefüggésének a megismerése, és megértése felé haladó 
fejlődést hoz létre. Az egymás, vagy más anyagok felé egyre lassabban, egyre nagyobb 
objektív, vagy tudati szubjektív felbontással közeledő megfigyelők, a fraktálrendszer 
részeinek, kicsi részleteinek a megismerése felé fejlődnek. Ez az irány szinte végtelen, mert 
minden szint megismerése után, a felbontás növelésével újabb és kisebb életszintek kerülnek a 
láthatóság mezejébe, de miközben a részeket egyre jobban megértjük, eltávolodunk az egész 
együttlátásától az egész életváltozás részeinek és összefüggéseinek a megértésétől. A másik 
irányba haladás, a dolgok kívülállóként objektívabb tárgyilagosabb megfigyelése az élet 
összefüggéseinek a megismeréséhez vezet. Azonban nem lehet a dolgokat azonos aspektusból 
kívülről és belülről is egyszerre meglátni, de egymás után, fokozatosan, hol innen,- hol onnan, 
eltérő aspektusokból nézve egyre többféle arcát ismerhetjük meg a változó életrendszernek. A 
megértés kifejlődése, az életet átélő fejlődéstől az életet játszó, majd a megértés után irányító, 
szervező fejlődéshez vezet. Az érzéskelést a megérzés és a közös érzések kialakulása, a 
gondolkodást az egyéni gondolkodás és a közös együttgondolkodás kifejlődése követi. A 
megismert, megértett dolgok és hatások között, az egyéni megértésből idővel közösségi 
megértés, majd elfogadás és bölcsesség fejlődik ki. Amíg az aktívabban élők, a cselekvők 
folyamatosan áramlanak, változtatnak, a már a mindenség dolgait egyre jobban megértők már 
megvárják, hogy az élet dolgai menjenek el hozzájuk. E szervezeteknél az időtényező 
megváltozik, és miközben a fiatalabbak és a még értetlenebbek körülöttük áramlanak, 
keringenek, ezek az isteni közösség részévé váló részecskék, megtanulnak az élet 
központokban, mások eredő szimmetriájában megmaradni. Az isteni szervezettség részévé 
váló, egyre neutrálisabb részecskék körül nyüzsög és forog, változik a világ, de ők sztoikus 
nyugalommal, a bölcsesség és a tapasztalás lehetőségével már csak információs részecskéket 
és hatásokat, utasításokat kiadva irányítják a körülöttük változó valóságot. Az Isteni szervezett 
szövetség helytartójává, lokális területi felelősévé fejlődő, többnyire magas szimmetriában 
változó szervezetek már fix vonatkoztatási részeinek tekinthető a valóságnak. Ezek a 
kiszámítható, az élet szabályait már megtartó, egymáshoz képest egyre nagyobb 
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megbízhatósággal együttműködő szervezetek irányítói nem múlnak el a lélek minőségében, és 
bár egyre kisebb a testi erejük, egyre nagyobb a felügyeleti és vonzási körben tartható 
lélekállományuk. A közösségi szabályok betartása, a kiszámíthatóság, a megérthetőség és a 
követhetőség, az élettérre alkalmasság állapotát hozza létre, és amely szervezetekben az élet 
időbeli eredő szimmetriája megtartott, azok akár végtelen isteni életet élhetnek. Mivel azonban 
a nagyobb tömegszámú szervezetek is áramlanak a nekik felmenői, tapasztaltabb, fejlettebb, 
bölcsebb szervezeteik körül, hasonló analóg szélsőséges állapotváltozások hatnak rájuk, mint a 
kisebb tömegszámú szervezetekre, de egyre hosszabb és egyre kiszámíthatóbb, csak ritkább 
nemlineáris szaporodáshoz vezető életet élnek. A megbízhatóság szervezetei azonban, - bár 
jóval hosszabb idő alatt, - szintén elveszíthetik a szimmetriájukat, a kiszámíthatóságukat, és 
hasonló analóg folyamatban, sokkal nagyobb energiaszintű és társadalmi átalakulás közben 
váltanak fejlődési és áramlási irányt, egyre hosszabb időszakig áramlanak a belső nagyobb 
azonosságú, anyai, és a külső, kisebb azonosságú, nagyobb biodiverzitású apai életforrás, 
genetikai állományt adók között. E szervezetek is rendszeresen áthaladnak a felmenői 
életbuborékok tömegfelezőjén, sőt az idősebb családok téridejébe is periodikusan ellátogatnak, 
lehetőséget adva a z utódaiknak az eltérő életvalóság más aspektusainak és más eredőjű 
szervezeteinek a megismerésére, az életnek jó kapcsolatok, új szimmetriák építésére. 
 
 
Az Isteni szervezettség: 
 
A részletek megismerése felé túlságosan elmenő, melegfúzióssá, egyoldalú életszemléletűvé 
váló materialista tudomány elfeledkezett az élet összefüggéseinek az együttszemlélési és 
megértési lehetőségéről, túl nagy figyelemmel fordult az élet apró részletei, a fraktálrendszer 
végei felé, és elfelejtette, vagy nem merte a megismert részleteket egységes összefüggésbe 
építeni. 
A hidegfúziós tudományág, a kreáció és a Hittudomány viszont túlságosan isteníti, és a 
valóságtól elrugaszkodott felsőbb hatalomnak tekinti a rálátással kétségtelenül rendelkező 
Gondviselői szervezettséget, és nem érti meg, hogy e rendszer, amely átfogja és körülöleli, 
ideghálóként és élethálóként behálózza a valóságot az élet együttfejlődő részéhez tartozik, 
amely egyszerre van jelen kint és bent valamennyiünk mikrokozmoszában és a közös 
makrokozmoszban. 
A teljesebb megértéssel, nagyobb komplexitással rendelkező tapasztalt szervezetek, az 
életlehetőségek megismerése és megértése után, egyre nagyobb azonosságúvá válnak az isteni 
komplexitással, amely következtében bármely részében vannak a valóságfejlődésnek, 
információs és idegi kapcsolatban maradnak a szervezettséget kétségtelenül felügyelő, figyelő, 
irányító, ha kell a rossz irányt vevő dolgokba beavatkozó közös irányítással, az élet 
szervezőivel. Ezeknek az irányítóknak nem kell szükségszerűen egy Brüsszeli jellegű 
tartományi központba áramlani, ülésezni és tárgyalni, a forró információs csatornákon át ezt 
már a saját szervezeteikből is megtehetik, az élethálót fenntartó idegrendszer neutronjai, az 
őket a térben DNS egységekben összekötő forró drótokon, információs csatornában jelen 
időben képesek kommunikálni egymással.  
Bár az állítások, és e teória minden részletét nem tudja Moetrius sem bizonyítani, a következő 
tartalmi részben meggyőzően leírja a felsőbb isteni szervezet malmainak a működését, az 
életre figyelés és beavatkozás két megoldását. Természetesen ez mellett számtalan különféle 
enyhébb, vagy és drasztikusabb beavatkozási lehetőség is a Mindenható rendelkezésére áll, de 
az alapvető ige, a hagyni fejlődni, a hagyni megtapasztalni, hagyni a dolgokat átélni, 
megérteni, és csak a legvégső, már elkerülhetetlenül túl rossz irányt vevő életállapotok,  túl 
szélsőséges, vagy a túl határozatlan rendszerekbe szabad beavatkozni. Ilyenkor isteni (apai) 
segítség érkezik a túl határozatlanná váló utód rendszerekbe, amely egyértelmübb 
dominanciát, és kellő más felé fejlődési lehetőséget hoz létre. A napjainkban egy ilyen 
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beavatkozási esemény nemlineárissá fejlődő REVOLÚCIÓS folyamatát fogjuk átélni. Az 
életünk rossz irányba fejlődött, túl szélsőségessé vált, és egy a többségnek már rossz hatású 
kisebbség uralja, befolyásolja a bioszférán változó élet fejlődési folyamatát. Ez a nazarobin, 
saját szabályok szerint élni igyekvés, a közösségi és a természeti szabályok felrúgása felé 
fejlődés már nem fér bele az isteni elképzelésekbe, a hagyom élni, kifejlődni szabályokba. Az 
isteni közösség hamarosan beavatkozik az élőrétegünk fejlődésébe, a lineáris evolúciót 
nemlineáris szaporodás és revolúciós időszak váltja fel. Gaia már nagyon tüzel, egyre 
magasabb a testhőmérséklete, egyre jobban vágyik hidegfúziós, az élet szimmetriáját 
visszaadó élethatásokra. A globalizáció, a megnyílás, a közös rendszer részévé válás, az 
egyesülés már megtörtént, már csak a szaporítóanyag, a Messiás, a vendég beérkezését várjuk. 
Kinek megváltóként, másnak, a túl jó élethelyzetet elvesztőknek a Gonoszként fog eljönni, 
amely uralkodni fog legalább 3600 évig. Egy termetes neutronszerveződést várunk, amely már 
nem melegfúziós, de még nem hidegfúziós, amely sok szabálytartó isteni eredetű részecskével 
új fejlődési korszakot hoz el a földön. Erről szól a Mayák naptára. Nemcsak a 2029-re jósolt, 
és ezt követően esetleg később már rendszeresen visszatérővé váló aszteroida vendég 
eljövetelére kell gondolni, amely természetesen részekre fog válni a Nap, a belső életforrás és 
a Jupiter megkerülése közben, hanem a korábban, 2012 decemberében érkező x testvérbolygó 
valamelyik termetes holdjára. Valójában a galaxis szimmetriasávján áthaladó Napcsalád a 
csillagsztrádára érkezett, ahol folyamatosabb a forgalom és veszélyesebb az átkelés a másik 
galaxis féltekére. Ez a galaxis szintű napéjegyenlőség térideje. Bár a nagyévi szimmetriasíkra 
felsorakozás és a naprendszerrel együttes áthaladásban a nagyévi szimmetria is jelentős 
változási következményeket hozhat, ez azonban csak előkészíti, bevezeti a téridő nagyobb 
energiaszintű változtatását, a revolúciós időszakot létrehozó következményeit. Ez a 
korszakváltozás nemcsak 2 x 6400, együtt 12800 évre szólva határozza meg a jövőnk, hanem 
miközben elkezdődik egy nagyévi új ciklus, a Nappal és a felmenőivel együtt áthaladunk a 
galaxis egyenlítőjén, és kb. 2 x 65 millió évig ebben a nekünk idegenebb, ismeretlen féltekén 
bolyongunk. Ez idő alatt szélsőségesen megváltozik a világunk, de sok, e földben együtt élő 
részecskének ez nem újdonság, nem ismeretlen tér, sokan ebből a térségből származnak. A 
Nappal és a felmenőivel együtt áramló, átlagosan 250 millió (időben növekvő –a galaxis központtól 
távolodó) évenként e térrészen hasonló analóg irányban áthaladó bolygónk, a feltételezett 
jelenlegi keverék minőségében már közel húsz ilyen galaxis évet, keringési ciklust élt át. Tehát 
nem a világunknak lesz vége, csak fejlődik, változik, és más irányú fejlődés veszi a kezdetét, 
miközben lezárul e korábbi cél felé fejlődő korszak. 
A lendületi tehetetlenséggel a másik felmenői térrészbe be és átáramló bolygónk, (a napcsalád) 
kísérettel másik vonatkoztatási rendszerbe érkezik, amelyben jelentősen eltérőek az 
életszerveződési szabályok, de az életáramlási szabályok nem sokban különböznek. 
Sokan félünk a változástól, az ismeretlentől, félünk, hogy még rosszabbá válik az életünk. 
Azoknak, azonban akiknek már nagyon rossz, akiknek már nincs veszíteni valójuk, ez csak 
javulhat. A nekik megváltást hozó Messiás, másoknak Mabus gonoszként helyreállítja az élet 
szimmetriáját, és a sikertelenné fejlődött, más túl soknak rossz evolúciót, revolúciós 
helyreállító ciklussá fejleszti. Lehet hogy sokaknak a jelen minőségben és összetételében 
változás, az együttszervezettség végét jelentheti az esemény, mások viszont nemcsak életben 
maradhatnak, hanem genetikai támogatást kapva, hazatérve megerősödhetnek, erősebb 
dominanciába és nagyobb térbe kiterjedő szervezeti nyár állapotba fejlődhetnek. Miközben 
egyeseknek lehanyatlik a csillaga, másoknak feljő és felragyog. 
 
Az Aspektus könyvsorozat könyveinek az ismertetése nem, de a megértettek 
összefoglalása, a konzekvencia közreadása célja e könyvnek. Bár sok, a sorozat könyveiben 
bővebben leírt részletre, vagy és ábrára utalás, hivatkozás történik, de minden ide tartozó 
információt nem lehet egy könyvbe beemelni. Az igazi cél a már viszonylag sokak által ismert 
evolúciós szabályok mellett, a revolúciós történések és szabályok, az életváltozás másik 
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oldalának a megismertetése. A jelen könyv a megértett összefüggések alapján két fontos, az 
életet mindenképpen meghatározó revolúciós folyamat igazolásáról szól.  
Az egyik a pánspermia elmélet igazolása, hogy a bolygónkban kifejlődő életnyomás 
növekedése vezérli a globalizációs külső, a túlnyomással elöregedő életbuborékok 
átszakadását, és ezzel a hidegfúziós, idegenebb részecsketartalmú életkeverékek és vírusok 
téridőnkbe juttatását. A másik közvetlen igazolás az életrendszer isteni mechanizmusának a 
beavatkozó megoldására, az evolúciós ciklusok revolúciós visszafordítására vonatkozik. 
 
 
A pánspermia elmélet igazolása: 
 

Már évezredekkel korábban nemes gondolkodók feltételezték, hogy az élet a Kozmoszon 
keresztül életmagokkal érkezet a Földre, hogy az élet nem Földi eredetű, hanem a létezéshez 
kapcsolódó univerzális jelenség. Bár e sorok szerzője igazolta a kapcsolatot a szerves élet 
lélek életet termelő, elporlasztó, elgázosító légies hatás kialakításában, de ez mellett a 
csillagközi tér hideg rideg közegében is kifejlődött egy eltérő típusú légies lélek élet, amely 
viszont egyesülve ionos anyag életréseiben, az általunk életként ismert szerveződési állapot, az 
együttműködés és együttváltozás felé fejlődik. Az azonban nem jelenti azt, hogy a téridő más 
részén ezzel egyidejű paralel és inverz folyamatok ne fejlődhessenek ki. Kell találnunk egy 
összefüggést a két eltérő inverz fejlődésre, amely egyszerűsítve olyan, mint amikor a vizet a 
vödörből a csöbörbe, vagy a csöbörből a vödörbe öntjük. Ha az egyikben a levegőből lesz 
több, a másikban a vízből, és amennyi helyet, térrészt cserél, de még egyikben sincs, az 
valahol éppen úton van az egyik térrészből a másik felé, vagy és abból az egyik felé. A 
folyamatban a sokféle, levegő, víz, gáz, cseppfolyós, szilárd életanyag csöbörből-vödörbe 
kerülve megváltozik, de eközben eltérő arányokban keveredik a jelen lévőkkel, a határfelületet 
adó edények falát pedig vagy nedvesíti, vagy utálattal elfordul tőle. 

Sandra Pizarello és a Kaliforniai Állami Egyetem kutatói, két összetett elméletet dolgoztak 
ki, a spánpermia igazolására, az élet kozmikus eredetére és univerzális elterjedésére. A kutatók 
elmélete szerint az élet univerzális jelenléte a Világegyetem természeti törvényein alapuló 
általános jelenség, a kérdés csak a bonyolultság fokozatainak a terjedése. 

 

Összefüggés a Pánspermia elmélet és a globalizációs határfelület szakadás, és a Földön 
végigsöprő, az életet továbbfejlődésre késztető nagyobb világjárványok között. 
 
Az elmélet egyben megerősíti a Homeopátia féle potenciálás ellenkező folyamatát, amelyben 
Sámuel Hahnemann igazolta a nagyon kis dózisú, a sokszorosára, több ezerszeresére, vagy 
akár a milliomod részére hígított hatóanyagok, így sikeresebb célba juttatással szerencsésebb 
hatómechanizmusát. Ha a csillagközi térből, a Holdról és a Marsból, illetve a Sztratoszférából 
származó mintákban a hagyományos kémiai és fizikai, biokémiai eljárásokkal nem találták 
meg az élet aktív nyomait, a mintaként vett, elvileg steril hatóanyagok pozitív potenciálásával, 
azaz aktív és ellenkező hatásoknak kitéve, gyorsabb életperiódusok átalakulását létrehozva, 
már néhány százszoros melegítési és váltakozva hűtési (ciklikus) folyamattal, már pozitív 
eredményeket kaptak. Az életciklusok felgyorsításának a hatásár az élet bizonyos általunk 
kezdetlegesnek ismert formái megjelentek, aminosavak alakultak ki, és megjelentek az RNS -
ek alkotói. Ha az életciklusok mesterséges gyorsításával viszonylag gyorsan elérhető, hogy a 
még nem mérhető tömegű és hatóképességű részecskék, már néhány százszoros életciklus, 
differenciálódás és nagyobb bonyolultságba épülés után átkerülnek a mérhető hatástartalmú, 
általunk már időben változó anyagként, azaz életfolyamatban változó matériaként is 
meghatározható minőségbe. Ezzel az élet alsóbb szintről nagyobb bonyolultságba épülése, 
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ezzel az általános kozmopolita jelenléte is igazolható. Ez esetben a Homeopátia 
hatásmechanizmusának a megértésével ennek a folyamatnak az ellenkező működése is 
bizonyítható. Ha a nyugati gyógyászat durva és drasztikus hatóanyagokkal próbáljuk meg 
gyógyítani a már nagyon erős tüneteket produkáló betegségeket, az egészség zavarait, akkor a 
megértés kialakulása hiányában nem ismerjük fel, hogy ezek a nagy hatástartalmú szerek, 
egészségmegzavaró bombák, csak arra alkalmasak, hogy a vélt zavar helyre odahatva 
életrobbanással kipusztítsuk egy életterület felépült életpiramisát, és ezzel szakadást hozzunk 
létre az élet elferdült de sok dologban még jó folyamatában. Sajnos ez a megoldás nemcsak 
lokálisan és elszigetelten hat, hanem a szervezet áttétei miatt, a bombázás nagyon széles 
sávban fejleszti vissza az életet, és néha nem a jó erőket segítjük ezzel, hanem éppen az 
elpusztítani kívánt rosszakat. A Homeopátia potenciáló és sokszorosára hígított 
hatásmechanizmusa azon alapul, hogy amely élethálókon a nagy hatású, sokrészecskés, 
könnyen felismerhető durva, már a molekula szintű, több ezer atomnyi, és sokmillió 
elektronnyi részecske mechanizmusa, a túl nagy azonosság esetén nem, csak a neki ellenálló 
környezet elpusztítva, összetörve tud átjutni. Ezek a zavarokat keltő részecskékhez képest 
nagyon nagyméretű, nagy azonosságú, könnyen felismerhető, beazonosítható hatóanyagok 
csak dózerként, tankként tudnak eljutni az ellenséges aknamezőkön keresztül, végigpusztítva 
az ellenálló környezetet. Ezt az eredményt a homeopátiával a sokad részére csökkentett 
hatóanyagok kicsi, de jól képzett, az egyediségben jeles kis deszantos, a cél közelébe bevetett 
csapatával,  a homeopátia sokkal kevesebb energiával, és főleg sokkal kevesebb veszteséggel 
tudja elvégezni. A bevetett kis létszámú elit alakulat, szinte észrevétlenül közvetlenül 
megkeresi a zavar forrását, és nem a már elszennyeződött életfolyót, az ellenséges országot 
akarja bombázással megtisztítani, - kipusztítva az életcsatornából minden benne eddig 
kifejlődött jó életet, - hanem addig halad a zavaros vízzel szemben az életfolyón annak a 
környezetet rossz hatással szennyező forrása felé, amíg el nem éri a zavarnak, és a tünetet 
kiváltó lokális gond forrását, az okot. Tudomásul kell venni, hogy a tünet nem betegség, 
hanem jelzés, azaz okozat, valamilyen életzavarnak, egészség hiánynak, szervezeti 
zavarnak a kivetítődése. 
 
 
A Föld légies többrétegű aura burok szerkezete, és a rétegátszakadás, a 
globalizáció kiváltói és következményei.  
Érdemes átolvasni a globalizáció megértését segítő részt az Aspektus 10 és a 15. könyvből. 
 
A bolygónk, mint más hasonló réteges aurával rendelkező égitestek, buborékok a 
buborékokban szerkezetű, amelyekben időben változó, de nagyjából egymáshoz közeli, a 
belsők és a külsők rétegek által is segített fennmaradású a még megtartható, nem túl 
szélsőséges állapotok közötti életnyomás ingadozik. Ha valamelyik rétegben az időre jutó 
impulzus mennyiség egy időre lecsökken, az adott réteg életnyomása előbb leesik, amely, a 
szomszédos, határos kevésbé leeső nyomású élőréteg egy időre ehhez képest nagyobbá váló 
életnyomása miatt és esetén, a kisebb életnyomású rétegben térfogat csökkenéshez, és a szomszédos 
rétegek térnyeréséhez, kitágulásához vezet. Amíg azonban az életnyomásában lecsökkenőhöz 
képest külső réteg, a rá ható belső ellennyomás csökkenésekor (szimmetriaközeli, korábbi közel 
egyenlő nyomású állapotot tételezve fel) előbb befelé kitágul, és ez alatt a megszokott életnyomása 
neki is, de csak idővel később egy kicsit lecsökken, és ilyenkor a tőle kijjebb lévő még külsőbb 
rétegnek is enged egy kis teret nyerni. Ez történt a Lengyel és a Román életbuborék életnyomásának a 
leesésekor a második világháború előtt, amikor az Oroszok azonnal kitágultak és kiterjedtek a kelet lengyel és a 
Moldvai tartományokra. Eközben az impulzushiányos, a nyomásesése miatt a legjobban 
összehúzódó rétegtől beljebb lévő, általában a saját terhén kívül a rá háruló külsőbb rétegek 
együttes terhe alatt, (miatt) is nagyobb életnyomású élőréteg, a vele addig szimmetriában lévő 
és ellennyomást, egyensúlyt tartó külsőbb réteg hirtelen és jelentősebb nyomásesése, vagy 
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összeroppanása, összeomlása esetén gyors kitágulásban részesülhet. A külsőbb, kisebb 
életnyomású, kisebb eredő terhet viselő réteg előbb teret nyer, az összehúzódó, impulzusban 
éppen szegényebbé váló réteg kárára, ez az átlagos összeomlótól befelé lévő belsőbb, nagyobb 
életnyomású rétegre, (Pl. a Németek Lengyelország felé kiterjedésre) is igaz. Mivel azonban a 
térnyeréskor az életnyomásában csökkenő és hidegebbé váló átlagosabb középső, 
meggyengült, összeomló réteg, a tőle belsőbb teret nyerő által kifelé szorítva, a tágulása 
megállításában már nem támaszkodhat a megszokott nyomású külsőre, ezért később a 
lehetőségeinél jobban kitágul, sok a határfelületét addig összetartó részecskék erősen 
eltávolodnak és elhidegülnek egymástól. Ez a határvédő részecskék megritkulása, erősebb 
összehúzódása, a határfelület nagyobb átjárhatósága miatt, a külsőbb és befelé is terjeszkedő, 
teret nyerő réteg hidegfúziós, nagyon kicsi méretre összehúzódott radikális irányba kiterjedő 
részecskéinek az egyre erősebb átjutását eredményezi a már nem jól védett határfelületekkel 
rendelkező, összeomló, globalizációba kényszerülő belsőbb réteg felé. Ha nem elég jó a 
lehetőségeihez képest nagyon kitágult átlagos, középső életbuborék határfelületét összetartó 
részecskék életrugalmassága, a felületen való egyenletes terhelése és eloszlása, akkor túl 
merev és rugalmatlan életbuborékoknál ez a határfelületek elpattanását és a felületi feszültség 
elveszése közben a határréteg és az önállóság lehetőségének a teljes lebomlását okozhatja. Ez 
történt Lengyelországgal a második világháború kezdetén. A közepes rugalmasságú életbuborékoknál is 
átjárhatóbbá és befelé áteresztővé válik az ilyen határfelület, amely miatt megindul a 
határmenti részecskeforgalom, és ez a korábbi szükséges különbség elveszését, az életnyomás 
és az életminőség keveredését, kiegyenlítődését okozza. Mivel a középső rétegtől kifelé lévő 
hidegfúziós rétegnek nagyobb lett az élettere, és ezzel megnőtt a változóképes rugalmassága, a 
tűrőképessége, ezért a folyamatban a megszokottnál sokkal erősebben kitáguló belső réteg, Pl, 
a német támadás tágulását, térnyerését nem tudja megállítani a belejutó, hozzá képest 
melegfúziós részecskékkel a korábbinál rugalmasabbá és tágulásra képessé vált külső réteg. 
Ráadásul a kifelé lévő még külsőbb, most-már nagyobb rugalmasságú külső, hidegfúziós réteg 
sem tart ellent a megszokott térrészeknél és kitágulásban, hanem kihasználva a nagyobb 
tűrőképességét, és táguló képességét rugalmasabban maga felé engedi a melegfúziósabb, 
nagyobb belső feszültségű belsőbb réteg, pl. a németek támadó kitágulását. Ez történt a 
napóleoni Orosz háborúk idején, és ez történt a második világháború idején is. A nagyobb belső 
feszültségű melegfúziós hitleri csapatok, a köztes Lengyel, osztrák területeket megszállva kiterjedtek, 
miközben az akkor még csatlósszerű, meg nem támadási szerződéssel egymást biztosító vetélytársak, 
mint külsőbb életbuborékok szintén kitágulva teret nyerve bevonultak a Lengyel Sziléziába. Ezzel 
azonban nemcsak teret és időt nyertek az Sztálinista Oroszok, hanem sokkal nagyobb lett a területi 
kifutásuk, a rugalmasságuk, a tűrőképességük. Amikor a Hitleri belsőbb rétegi melegfúziós, feszültebb 
csapatok, megszegve a Sztálinnal kötött meg nem támadási megállapodást mégis megindultak a nagy 
Orosz medve ellen keletre kiterjedve, már nem egy nagy belső feszültségű, hanem egy közben 
megnyugodott, lendületet vett külsőbb, hidegfúziósabb, nagyobb rugalmasságú életbuborékra, rétegre 
találtak, amelynek volt hely és ideje a hátországba húzódni, az ellencsapásra felkészülni. Miközben a 
legnagyobb életnyomású német csapatok egyre jobban kitágultak és elfoglalták az átlagosabb, vegyes 
rétegeket, amelyekkel globalizálódtak és összeolvadtak, bekebelezték, (Csehszlovákiát, Ausztriát, 
Magyarországot illetve Romániát és Szerbiát), vegyesebbé és átlagosabbá váltak, mert hozzájuk és 
közéjük keveredtek a meghódított és csatlós országnyi életbuborék szervezetek egyedei és hatásai. 
Amikor a belsőbb nagyobb életnyomású rétegek kitágulnak, és a külsők éppen a nagyobb 
tűrőképességük miatt már nem fogják vissza annak a megszokottnál erősebb támadását, a hódító 
globalizációja, kiterjedése és a külsőbb rétegekkel összeolvadása, a köztes határok lebomlása, 
a szervezetek vegyesebbé válása, hidegfúziós és átlagosabb részecske szervezeteknek a 
bekeveredése és vegyülése elkerülhetetlen. Ez sok egyéb hatás mellett rontja az összetartást, az 
azonosságot, és a bekebelezett réteg akaratának a teljesülését. Mivel a nagyobb életnyomású belsőbb, 
melegfúziós életbuborék ilyenkor az összeolvadás és a globalizáció ellenére, az előőrseivel és 
a felderítőivel is segítve maga előtt tolja a hozzá átpártoló, most-már az ő részét képező 
csatlósait. Ezek a szövetségesek érdeke már nem annyira azonosul a hódító akaratával és 
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céljaival, ezért nagy az esélye, hogy ők előbb fognak a külső réteg védőivel torlódás esetén 
oldalt eltérülni, vagy fogságba esni, de nem mindenáron egyenesen előre haladni. A túl gyors 
kitágulásnak, a túl gyors előretörésnek van még egy súlyos következménye, hogy az 
utánpótlást biztosítani, de legalább átengedni szükséges, a hátországnak számító meghódított 
területeket nincs idő teljesen az ellenérzékű részecskéktől megtisztítani, nincs idő az ott 
maradó meghódított lakosságot megideologizálva a maga mellé állítani. Ez egyrészt 
megalapozza az utánpótlásokat állandóan támadó, és felszaggató, a folytonosságot kellően 
megbontó, a megtámadott mások által is segített partizánakciókat, de nagyobb gond, hogy az 
utánpótlás kiszámíthatóságát és folytonosságát megszakítva, időben és lendületben, erőben is 
lüktetővé, kiegyenlítetlenebbé, és kiszámíthatatlanabbá teszi az előre nyomulást. Ha az orosz 
politika nem tette volna meg a szükséges lépést a leszerelt, felégetett, áttelepített hátországgal, 
akkor az utánpótlást a meghódított területekről még talán biztosítani lehetett volna. Mivel 
azonban az idegen izotróp és ellenséges érzületi területekre behatoló ellenséges ék túl naggyá 
vált, és az utánpótlási vonalak is túl hosszúvá, könnyen sebezhetővé és megszakíthatóvá 
váltak. Bármilyen jó stratégák és kiváló szervezők voltak a németek, a rendszeres utánpótlás nélkül 
maradó előcsapatok lelassultak, majd állóháborúra és a kemény hidegfúziós, az oroszok által 
már jól ismert, a pártjukra kelő tél megvárására kényszerültek. Aki pedig túl fejlett a saját rétegében, 
és más rétegekbe jut át, az ott idegen és a helyi viszonyokat nem eléggé ismerő, az ott kezdőnek 
számít, amely a helyi feltételek részleteinek, mélységének a hiányában lefékezhető, megállítható, és a 
lendületveszítését követően visszaverhető. Ez fordította meg Napóleon seregét, és ugyanez a 
tudáshiány, természeti törvény, és a közben beavatkozó isteni akarat fékezte meg a Hitleri seregeket. 
A globalizációkor összeolvadó, nagyobb belső életnyomású már melegfúziós rétegek, 
életbuborékok, miközben elfogyasztják és bekebelezik az átlagos, tőlük kijjebb lévő szomszédos, 
és már elég nagy azonosságú rétegeket, a külsőbb hidegfúziósabb, nagyobb rugalmasságú 
életbuborékon általában lefékeződnek, majd egy hidegfúziós ellenhatás, ellentámadás után és 
miatt sokkal kisebbre, a kiindulási állapotnál is kisebbre nyomódnak össze. Ez a vereség 
azonban idővel ismét nagyobb életnyomást hoz létre, és egy ciklus elmúltával a belsőbb 
életnyomás újra nagyobbá válik, és a terjeszkedés, a kitágulás újabb globalizációt indíthat el. 
Ma ezeket az időket éljük. E részletek felelevenítésére azért volt szükség, hogy megértsük a 
rétegek kitágulásának és globalizációs folyamatainak az összefüggéseit. 
A Föld körül meglévő, de nagyobb életrugalmasságú, felfújtabb állapotú aura rétegek, szintén 
rétegrendszert, életbuborék rendszert képeznek egymásban, és analóg, hasonló folyamatokban 
alakul ki a napjainkra éppen jellemző globalizáció, valamely külső réteg túl nagy belső 
életnyomás miatti átszakadása, a külsőbb réteggel átmeneti egyesülése. 
Amikor a belsőbb rétegekben már nagy a feszültség és az életnyomás, mert például már ismét 
nagyon erősen gerjeszti egy túl fejlett, és egy túlságosan alulfejlett kisebbség az átlagos többséget. A 
környezetnél nagyobb életnyomású, már sokkal fejlettebb rétegek ismét abban a pillanatban 
kitágulnak, amikor a környezetükben valamely külsőbb rétegben jelentősen leesik az 
életnyomás és határozatlanság, túl nagy szimmetria alakul ki. Mivel ilyenkor a köztes 
szomszédos, már elég nagy azonosságú, megosztódott és ellenállni képtelen, erőtlenné váló 
réteg túl alacsony életnyomását, gazdasági összeomlását kihasználva a külsőbb, 
hidegfúziósabb rétegek is benyomulnak, és teret nyernek a túl nagy szimmetriába kerülő 
rovására, ezzel ők is nagyobb rugalmasságra tesznek szert. Lásd a fent már leírt orosz kiterjedést. Ezt 
tette a Sztálinista hidegfúziós terjeszkedés a kelet Lengyel vidékekkel. Ez idő után be kell 
hogy következzen a már túl gyorsan fejlődő, belsőbb, melegfúziósabb réteg túl gyorsan 
kifejlődő nagyobb belső feszültsége miatt erősebb kitágulása és a szomszédaival összeolvadó 
globalizációja, amelyen már túl vagyunk, és ismét beolvadásra, bekebelezésre, 
globalizációba került Magyarország. Mivel azonban az ország erőtlensége és gyengesége, a 
belső megosztottsága miatt nem képes ellenállni a már ismét túl nagy belső feszültségű 
belsőbb réteg (ország, gazdasági szervezet) terjeszkedési törekvésének, ezért nem fogja tudni 
megállítani a lendületbe jött terjeszkedést a határokon belül. Nagy az esélye, hogy a túl nagy 
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lendületű terjeszkedés és összeolvadás nem áll meg a régi, és a nem szomszédos keleti, 
külsőbb határoknál. Előbb a külső hidegfúziósabb rétegből benyomuló egy időre teret nyert 
érdekeltségek gazdasági (és katonai) meg és kiszorítása várható, majd a csatolásunk után már 
velünk együtt megindulás kifelé, keletre, a még hidegfúziósabb, de egy időre határozatlanabb 
állapotba kerülő, a behatolásnak most még engedő országok gazdasága felé. 
 
Most fordítsunk az életszemlélet kerekén, aspektusán, és értsük meg a téridőnkben kialakult 
légköri globalizáció várható következményét.  
Amikor egy országnyi átlagos életbuborék, vagy egy bioszférai életbuborék, az összeomlás és 
a saját akarat elvesztése, a rá ható belső túlfejlettek túl nagy életnyomása miatt globalizálódik 
a külsőbb réteggel egyesül, a közös és vegyes új rétegben, és a volt belsőbb átlagos rétegében 
kifejlődött nagyobb életnyomásúaknak lényegesen kitágul a tér. Előbb jelentősen lecsökken a 
volt átlagosabb, de határozatlanabbá vált rétegekben az addig kialakult ellennyomás, az 
életnyomás, mert a térrészébe sokkal hidegebb és szegényebb, energia elvonó, taníttatást, 
képzést, befektetéseket és támogatásokat igénylő, saját nagyon alacsony életnyomással 
rendelkező közösségek, kisebbségi szervezetek keverednek. Mivel a saját már elégtelen 
lendület és az életnyomás egy jelentős része is kiterjed a globalizálódó külsőbb rétegbe, ez is 
hozzájárul, hogy az egyesült új közös rétegben az életnyomás és az impulzus sűrűség egy 
időre a megszokottnál is sokkal alacsonyabbra essen le, miközben ez a tőlük még kijjebb lévő 
külső, még hidegfúziósabb rétegek térnyerését és kitágulását is okozza. Ennek a 
hidegfúziósabb, külsőbb rétegnek a nyomáscsökkenése, és a megszokottnál nagyobb 
engedékenysége okozza, hogy a globalizálódottól befelé lévő idősebb, a változás sűrűségben 
és a gazdasági lehetőségekben is fejlettebb, gerjesztő melegfúziós rétegnek a nyomása ekkor 
némileg lecsökken, amely miatt, az elég nagy azonosságú szomszédos rétegek felé kiterjedve 
nagy eséllyel a korábbinál melegfúziósabbá teszi a volt átlagos, bekebelezett réteget. Mivel a 
belsőbb legfejlettebb melegfúziós rétegnek volt lehetősége kitágulni az átlagosabbak felé, 
ezért a belsőbb, a kitágulást gerjesztő túlfejlett elitréteg túl nagy életnyomása is csökken, de a 
globalizálódotté, a külsőbb réteggel egyesült, együtt átlagosabbá váltaké közben a 
megszokottnál is jobban változik, ingadozik. Ha a belső melegfúziós réteg felületi hártyája 
nem pattan el, és nem keveredik bele a melegfúziós túlfejlett állománya a volt átlagos rétegbe, 
akkor is jelentősen megemeli annak az életnyomását, az esetünkben a külsőbb hidegfúziósabb 
rétegét a vele egyesült, eddig átlagos bioszféra. Mivel azonban nem teljesen egyszerre a külső 
beolvadás miatt a hidegfúziós következmény is hat, ezért igen szélsőséges életpróbára kerülő 
vegyes egyesült réteg életnyomása, a tűrőképessége határán belül erősen ingadozva, hol a 
megszokottnál jóval magasabbra, hol jóval alacsonyabbra csökken. Ez a jelentős ingadozás 
nagyon megviseli az egyesült, globalizálódott közös rétegben élő, és a belsőbb nagyobb 
életnyomású fejlettebb környezetből ide kerülő melegfúziós, korábban nagyobb életnyomású 
életbuborékokat. Ezek, a nekik túl alacsony életnyomásúvá váló körzetben könnyebben 
kitágulnak, és ha lendületbe jönnek, túltágulhatnak a lehetőségeik határán. A kifelé áramló 
részecskék tehetetlensége miatt, a megszokottnál erősebb túltágulás esetén egyesek 
elpukkadnak, felbomlanak, mások, a még kellő életrugalmasságúak viszont a kitágult 
állapotban a határfelületükön a már elég jól ismert a kellő azonosságú, de egymástól a saját 
részecskéik túlságos eltávolodása, megritkulása, (közéjük az adott rétegben honos, vagy még) 
olcsóbb vendégmunkások befogadása miatt, a szokásosnál jobban beengedővé válnak. Az 
erőnek és a megtermékenyítésnek engedő átlagos szervezetek, őket más ötletekkel, 
elgondolásokkal, közös célra irányuló jobb hatásokkal megtermékenyíteni képes részecskéket 
engednek be a szervezett terükbe.  A vegyes rétegbe beáramló hidegfúziós részecskék együttes 
hatására a globalizálódott közös tér, erős feszültségváltakozás és életnyomás ingadozás 
bizonytalansága után a feszültségében enyhül, majd a benne jobban keveredő, vegyülővé 
szervezetekkel együtt sikeresebbé válik. Ilyenkor lecsökken a már vegyes, közös áramlási 
rendezettségbe, szervezettségben fejlődő közösség túl nagy feszültsége, és ha a sikeresebb 
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állapotából vegyes, később már megfelelően keveredővé és más hasonlókkal is 
együttműködővé válik, akkor az együttműködőbb közös, már egymást elég jól megértő egység 
új közös tavaszba fejlődhet.  A külsőbb a másikkal össze és beolvadó volt hidegfúziósabb, 
kevésbé fejlett, kisebb azonosságú rétegben, azonban nemcsak együttműködő és segítőkész, az 
adott rétegben fejlődő de már elég nagy azonosságú hidegfúziósok és átlagosok vannak, 
hanem a még külsőbb rétegből származó, annak az egy időre történő hasonló térnyerése 
közben a térségbe kerülő, de közvetlen együttműködésre, a közös törvények betartására nem 
mindig bírható, ellenséges vírusnak tekinthető egyedek is. Az ilyen, az adott szervezettség 
törvényeit és viszonyait nem ismerő, nem tiszteletben tartó, továbbra is a saját 
hagyományaikat és az eltérő tudati rendezettségüket megtartók a jelentősebb másságukkal 
még sok galibát okozhatnak. A fejlettebb életbe keveredés vegyülés fontos és betartandó 
stációs, hígítási, alkalmazkodási, megismerési és megértési fokozatokat igényel, nem lehet 
büntetlenül egymástól túl távoli, túl idegen szervezeteket közös egységbe, közös 
együttműködésbe ereszteni. A rekombináció és a későbbi már lineáris differenciálódás 
feladata, amely ezt követően kezdődik, a közös rétegbe bekerült nagyobb azonosságúak és a 
jobban idegeneknek egymással, és az elvárásokkal szükségessel egyeztetése, ütköztetése. 
 
Az Európai 2. világháborús genetikai környezetben és hasonlatnál maradva, ha a tudatban és 
az együttműködésben fejlettebb, nagyobb változás sűrűségű, szorgalmas német 
szerveződéseket X értékkel és eredő tulajdonsággal jellemezzük, amelyek már elég fejlettek ahhoz, 
hogy egymást ki, és a nagyobb konfliktusokat, a szent keresztáramlás betartásával a szervezetlenséget elkerüljék. 
Ők, a viszonylag nagy népsűrűség ellenére, egymást elkerülő, egymás mellett a szent 
keresztáramlás szerint békében élő, de a környezetüknél gyorsabban fejlődő nemzetséget, 
társadalmat alkotnak. E szervezettség melegfúziós belsőbb rétege, vezetősége már nagyon 
erősen XX hatású, túl nagy azonosságú, erősen szélsőséges, a ki és a szétáramlást, a háborús 
elgondolásokat, a területszerzéseket és a fejlődést még jobban erőltető. Hozzájuk képest a 
velük szomszédos rétegekben, szervezettségben, az osztrák, Cseh és a Lengyel, Holland És a 
Kelet Francia határmenti területen élők már Xy eredővel a melegfúziós hatásban egy kicsit 
fejletlenebbek, hidegfúziósabbak, de még velük kellően együttműködő képesek, főleg a 
közöttük élő kollaboránsok, a németekkel rokonszenvezők, vagy elvekben, elképzelésekben 
nagyobb azonosságúak. A szomszédos szervezetekben, (és élőrétegekben) is vannak azonban 
erősebben idegenek, de még éppen megfelelően keveredők, még együttműködő képesek, kellő 
szimmetriát megtartó XY eredőjű alszervezetek, egyedek. Ilyeneknek tekinthetők a második, 
nem közvetlenül szomszédos rétegekben változó, de még az Xy-es mérsékelt németekkel kellő 
azonosságú, megfelelően együttműködő képes XY eredőjű Szlovákok, a kelet Lengyel, a 
Magyar és az Olasz szervezetek, nemzeti szövetségek. A korábbi melegfúziós német életbuborék 
2. világháborút létrehozó kiterjedése közben a kellően közeli és nagyobb azonosságú Xy határmenti 
régiók nemcsak bekebeleződtek, hanem mint kellően együttműködő képes életbuborékok beolvadtak a 
globalizálódó Német ország szövetségébe. Az ennél nagyobb szimmetriában lévők XY eredőjűek 
csatlósokként, szövetségesekként vettek részt a kiterjedésben a közös térnyerésben. A lendületbe jött 
német gépezet és a maga előtt tolt csatlósai, a beolvadt és a közvetlen szomszédos réteggé vált XY-os 
szervezettségek a belsőbb életbuborék kitágulásával együtt tágultak, és megindultak Szerbia, Románia, 
és az Orosz térség felé. Mivel az anslusz idején a Sztálinista környezet is teret nyert Lengyelország és 
Szlovákia, Románia felé, ezért megnőtt a kisebb életnyomású, a többiekhez képest hidegfúziós eredőjű, 
de még Európai oroszok Xyy, vagy XYy eredőjű térnyerése és rugalmassága, amelyek a feléjük 
meginduló német támadás hatására a megnövekedett és rugalmassá vált térrészükben, kelet felé, a 
rétegüket érő globalizáció nélkül, a keleti határaik részleges megtartásával vissza tudtak vonulni. Mivel 
azonban a távolkeleti tájak felől hasonlóan melegfúziós, nagyobb változás sűrűségű, fejlett Japánok 
behatoltak e térségbe, egyre jobban összenyomták a Németekkel és a Japánokkal sem együttműködő 
orosz medve, jellemzően már nagyobb másságú, hozzájuk képet hidegfúziós eredőjű XYY 
életbuborékját, amely miatt annak is megnőtt az életnyomása. A hátország életnyomása, és a keletre 
sikeresen áttelepített gyárak, a megmaradó nyersanyag utánpótlás, és a támadókkal vegyülés 
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ellehetetlenülése, a túl nagy másság már nem tette lehetővé a támadó szövetségesekkel való 
együttműködést. Mivel ebben a genetikai másságban, a jóval elmaradottabb, az Európaiakkal és a 
japánokkal, de a Magyarokkal sem együttműködő képes, egymást nem megértő kelet orosz, Szibériai, 
Kozák és egyéb, genetikailag túl távoli  xYY nemzetségek már nem tudtak közös, együttműködő 
szervezettségbe épülni, ezekből a keverékekből nem alakulhatott ki sikeres utód generáció. A túl nagy 
genetikai és fejlettségi távolság, a nagyon eltérő életritmus, a más nyelv és az eltérő élettempó, 
a jelentősen eltérő szakosodás lehetetlenné tette az egymástól túl elszigetelten és túl távol, 
több köztes réteg által elválasztottan élők keveredését. Az ilyen genetikailag túl távoli 
vegyülések beteg, sikertelen, egymással együtt élni vagy nagyobb szervezettségben utódokat 
együtt felnevelni képes párokat nem hozhattak létre. Ráadásul a nyugat felé visszaható 
hidegfúziós támadásban, a közép és távol-kelet Orosz hidegfúziós nemzetségeknek az 
Európaiakhoz képest nagyon durva és barbárnak tekintett xYY egyedei is bekeveredtek az 
ellentámadók közé, és a keletnémet városok, települések kelet Európa felszabadításában, 
meghódításában is részt vettek. A genetikai ismereteinkből tudjuk, hogy az egymástól túl távoli, 
egymásnak idegen, nagyon eltérő ritmussal, életfrekvenciával változó XXy és a hozzájuk képest túl 
nagy másságú xYY genetikai eredőjű szervezetek már együttműködésre nem képes, beteg, 
szimmetriahiányos, életképtelen utód közösségeket hoznak létre. A Turner szindrómás X0, azaz az Y 
hiányos, túl melegfúziós, férfias tulajdonságokban indomináns szervezetek egymással keveredése túl 
nőies, nem szaporodóképes közös szervezeteket hoz létre, míg a túl XXX melegfúziós, tripla X-es, 
erősen lendülethiányos túl nagy azonosságú, nem szaporodó amazon típusú szervezetek kialakulása, túl 
sok szex kromatinnal rendelkező közösségeket hoz létre. Az ilyen nagy azonosságúak nehezen tudnak 
együtt maradni, ki és szétáramlás várható. Az XXY típusú Klinefelter szindrómás és a XXXy eredőjű 
szervezetek, túl nőies lendülethiányos, de nagyobb életnyomású közössége, erősen elnyomó, 
melegfúziósan túl fejlett, de a nagyobb életnyomás és melegfúziós dominancia miatt, egyensúlytalan, 
lendület szimmetriában és nyomásszimmetriába is hiányos, túl nagy életnyomású szervezeteket hoz 
létre. A tanulság ebből annyi, hogy megérthetővé válik az együttélés és az együttműködés, a szaporodó 
képesség, és a nagyobb energiaszintű, kellő különbséggel, de a szimmetria körül változó, ettől nem 
nagyon eltávolodó, viszonylag legfontosabb azonosság aránya. Az egymás közelében élők, de még 
kellően eltérők, egymást megfelelően szimmetriában tartók, a szélsőséges megnyilvánulásoktól 
egymást megfelelően visszatartók, semlegesítők, még kellő egyesülési összetartással, közös célokkal Y 
rendelkeznek, míg a melegfúziós X társaik már elég erővel és a túl nagy életsűrűséget, a túl nagy 
összeépülést kellően megakadályozó, a túlkoncentrált szervezeteket és energiákat még megfelelően 
elosztó szubjektív hatással bírnak. E közösségekben az Y megfelelő (apai) lendülettel is támogatott, a 
dolgokat még kívülről szemlélve és megértve képesek kellően objektívak maradni, de a X-esek 
megfelelő, de nem túlzott szubjektivitása, a dolgok belülről szemlélése éppen egymást kiegyenlítő, de 
váltakozó demokratikus dominancia rendszerben működik. Ennél szélsőségesebb, túl szubjektív, túl 
önző, túl XX, vagy túl lendületes, túl centralizáló, vagy és túl rendezett, (diktatórikus) rendszerben az 
élet nem kellően fejlődik, nem épül egyre nagyobb tömegszámú életpiramist létrehozó szervezetekbe. 
Ilyen viszonyokban inkább elnyomóvá válik a kisebbségekkel szemben és a kevésbé fejlett xYY, vagy 
az xYYY változata, lassú felfogású, a modern viszonyokat nem megértő, ezen szabályokhoz 
viszonyítva könnyen törvénysértő, agresszivitásra is hajlamos, túl hidegfúziós, túl eltérő szervezeteket 
hoz létre. 
 
A kicsit talán túl nagyra sikeredett bevezető-kitérő után térjünk vissza az élőrétegek 
globalizációjának és a Pánspermia elmélet közös fejlődési fonalához: 
Az élőrétegek globalizációja, akkor alakul ki, amikor a bioszférához hasonló, egymás mellett, 
és (egymásban) fejlődő élőrétegek, életbuborékok közül, valamelyik egy másikhoz képest túl kicsi, 
vagy túl nagy életnyomásúvá, túl alacsony impulzus sűrűségűvé, vagy túl határozatlanná, cselekvő 
képtelenné, a másik törekvései elől kitérni nem tudóvá, vagy túl azonosan rendezetté válik. Ha egy 
átlagos élőrétegnek, szervezetnek nagyon leesik az életnyomása, a környezetéhez viszonyított 
többlete, eltérése, és már nem képes a környezetébe megfelelő saját termékeket kijuttatni, a 
külkereskedelmi mérleg elromlásával elromlik a szimmetriája.  
Amely szervezet, vagy élőréteg, életbuborék, már nem képes a benne kifejlődő, feleslegessé váló 
élettermékeinek a leadására, rossz kibocsátását és a benne kitermelődő feszültségét is leadni, annak 
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egyre erősebben elkezd nőni a belső feszültsége. Ha már ő nem képes a többleteit kifelé exportálni, 
akkor neki kell engedőbbé válni, a megfelelő keveredés és belső egyensúly kialakulásához, a 
környezetben lévő túl nagy életnyomásúak felesleges, belső feszültséget okozó termékeit kell 
beengednie magába. Ebben a fejlődésváltásban megfordul a nemiség aránya, és az eddig pozitív 
kibocsátási többlettel rendelkező férfias szervezet, ettől kezdve mások többleteit magáéba beengedő, 
negatív eredőjű nőies szervezetté fejlődik. 
Amikor elveszik a környezethez képest valamiben a jelentős többlethatás, a leadó és átadó 
képesség, akkor elromlik a másokkal keveredő és a vegyülő, (export) képesség. Az azonosság 
túl nagy növekedését, - saját kibocsátható hatás hiányában - csak azzal lehet kijavítani, ha a 
már nem elég nagy belső életnyomású, vagy nem elég jó lendületbe szerveződő, a külső 
környezetébe kijuttatható saját termékeket termelni már nem képes szervezet, egyre nagyobb 
fogyasztóvá, a környezet élettermékeit ezzel beengedővé, a környezetéből importálóvá válik.  
Ha exporttermék hiányában visszafelé fejlődést választ és elszigetelődik a környezetétől, 
benne hamarosan nőni fog az azonosság, és ez rossz eredőhöz vezet. Ahhoz, hogy a hatáscsere 
képességét meg tudja őrizni, az általa importálni, fogyasztani kívánt élettermékekben és 
hatásokban, alacsonyabb életnyomásúvá kell válnia, mint a környezet termelőinek az árszintje. 
Ehhez az is szükséges, hogy az addig benne a belső életnyomást növelő termelést és a belső 
árakat megfékezze, a jól működő, de a beáramlásokat és az importot fékező hatásokat 
felbontsa, redukálja, ha kell ezek működését egy időre lehetetlenné tegye. A belső gazdaság 
szétverésével a szervezet átlagos életnyomása, ellenhatása rövid idő alatt túl alacsonnyá válik, 
és mivel nem képes a széttöredezett termelési ágakat, szervezett begyűjtő és ellátó 
szövetkezeteket regenerálni, ezek szétesése kiszolgáltatottá, és importfüggővé teszi az 
elnőiesedő és engedékennyé váló, mások hatását magába engedővé gazdaságot. A befelé 
fejlődés azonban, - bár a túl nagy azonosság és a genetikai keveredés, ezzel a másság 
lehetőségét növelő hatás kialakulása ellenére – zsákutca. Az ilyen megoldás csak átmeneti 
ideig képes a megmaradást szolgálni, mert viszonylag rövid idő alatt túl nagy belső telítődés és 
továbbfejlődési képtelenség alakulhat ki. A befelé fejlődés, a határozatlanná és 
cselekvőképtelenné, ellenállni képtelenné fejlődés, az önálló életállapot utolsó előtti stádiuma. 
Ebben a stációs fejlődésben az élet szinte mindent beereszt, beszív magába, az életben 
maradása érdekében, prostituálttá válik, amelyben elveszti az egyediségét és az identitását, a 
korábban rá jellemző önálló akaratát, egészségi állapotát. A szervezetbe előbb csak egy –két 
esetben és irányból behatoló, ezt engedővé váló közösség, előbb még élményként és élvezettel 
fogadja a sokszínű másság beáramlását, a nagyobb belső diverzitás kialakulását, azonban, ha 
már a kútra kezdett járni a korsóval a lány, az egy-kettő esetnél nem lehet megállni. Az előbb 
csak itt és ott, egy-két irányból beeresztés hamarosan élvezetté, majd függőséggé és később 
rászorultsággá válik. A gyengeségében engedő, elnőiesedő szervezet, hamarosan a futtatóinak 
kiszolgáltatott prostituálttá válik, aki már nem teheti meg, hogy válogat, hogy ő dönti el, hogy kit és 
mit enged be magába. Az elerőtlenedés, a saját akarat elvesztése függőséget, a túl magas biodiverzitás, 
a túl sokféle belső tartalom pedig túlérzékenységet hiperszenzitív állapotot okoz. A mások 
élettermékeit már rendszeresen magába engedő, az import korlátokat teljesen feloldó szervezet 
elkezd egyre többféle idegen hatással feltelni, csökken az egyedisége, nő a másokkal 
azonossága, a sokfélesége. Ha ilyen már kellően sokféleségű környezettel van körülvéve, 
akkor ehhez a környezethez képest csökkenni fog az eltérése, a mássága. Ha a környezet túl 
sokféleségű szegény, engedékenységre, mások élettermékeit magukba eresztő prosti 
részecskékből, és ilyenné vált engedékeny nemzeti életbuborékokból tevődik össze, akkor a 
korábban a sorból kilógó, de később azonossá és hasonlóan engedékennyé váló, beolvadó 
szervezet, egyre jobban beáll a sorba, egyre jobban a többihez hasonlóvá, nagy azonosságúvá 
és ezzel különbség nélkülivé fejlődik. Ilyenkor a korábban belső különbséghiány, a saját 
export termelés hiánya, sokkal nagyobb tömegszámú közös különbséghiányra terjed ki, azaz 
egy kis nemzeti ország lokális problémája, a vele azonosuló nagyobb közösség globális nagy 
problémájává fejlődik. Az azonosság térbeli kiterjedése egyre nagyobb zavart okoz a már túl 
nagy különbséghiányossá váló, globalizáció közben egymással összekeveredő rétegekben. 
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Azonban az életáramlás, csak háromkomponenses életkeverék sikeres vegyülete esetén tud 
csak megfelelő lendületre gerjedni. Két azonos irányba terelődő lendület komponens, 
részecske minőség megfelelő egymásba keveredéséhez egy katalizátorként ismert harmadik 
tényező jelenlétére és látszólag inaktív, de nagyon fontos közreműködésére van szükség. 
A kisebb tömegű és a még kisebb tehetetlenségű szervezet könnyebben gyorsul, ha kellően 
hosszú a pálya, mindig utoléri a korábban indult, de az élet küzdelmes harcában már 
lefékeződött, lendületet vesztő, nála idősebb részecskéket. Az utolértnek jó hatású, kellő 
azonosságú, vele még megfelelően kölcsönhatóképes azonosságú, fiatalabb segítése, utolérése, 
ha az a cél felé segítve hátulról éri, lendületet ad át, és segíti az általa megkezdett dolgok felé 
haladást, a fejlődést. Az idősebb, a már több életakadály leküzdésében sikeresen részt vett, 
ettől tapasztaltabbá vált szervezet, a még a kelleténél nagyobb lendülettel haladót feltartó, a 
már megfontoltabban haladó idősebb szervezet, a tapasztalataival segítheti, a másik néha túl 
gyors, és ezért még gyakrabban hibázó, általa éppen kellően, de még nem túl nagyon 
visszafogott lendületét. Ha ilyen jó kölcsönhatás éri az életáramlásba már korábban indult, 
idősebb részecske szervezeteket, ezek segítésétől lendületesebben haladhat a közös munka, 
életáramlás.  Ha azonban a hazulról, azonos térből de később indult, még jelentősen 
kölcsönhatóképes részecskék nem hátulról, hanem oldalszélként, vagy szemből érik el a már a 
környezetben lefékeződteket, akkor ezek segítés helyett ellenállást, további fékezést adhatnak, 
és gátolják a már így is túl lassan haladó szervezetek cél felé továbbáramlását.  
Ahhoz, hogy az életáramlásba indított élettermékek minél távolabbra, és minél messzebb 
legyenek eljuttathatók az azonosság hazai teréből, nemcsak nagy lendülettel kell őket 
elindítani, hanem hosszú kifutási pályát kelően tartósan biztosítva nagy lendületvételi 
lehetőséget is kell adni. Ez a lendület lehet radiális irányú, közvetlenül kifelé hatoló, és lehet 
spirálba feltekeredve kis menetemelkedésű ékkel belülről életspirálban kifelé terjedő, a 
környezetre nagy életnyomást kifejtő, a saját élettér közegéből kiszorító hatású. A kifutási, 
lendületvételi lehetőség, és a részecskéket útjukra bocsátó kezdeti életnyomás, (belső 
feszültség, energia) által meghatározott kezdeti lendülettel, és ismert, de kicsi és véges 
tömeggel útnak indított részecskék kellően szabadon kiáramlási lehetősége azonban a 
téridőben véges. Ha a szabadabb áramlás után utolérik a korábban indult, még el nem kelt 
elődeiket, ez a lendület az ellenlendületek, lefékező hatása miatt lecsökken, megfelelően 
kölcsönhatóképes részecskék segítése nélkül nem következhet be kellően távolra eljuttatható 
saját részecske kibocsátás. Márpedig ha egy szervezet nem tudja kellően távoli téridőbe 
kijuttatni az általa létrehozott egyedi élettermékeit, azok túl korán lefékeződnek, torlódásba 
kerülnek, vagy-és sokkal előbb érkeznek vissza, és ez a visszaérkezők ellenhatású lendülete 
csökkenti a hazai szervezettség, és az időben későbben kijuttatni kívánt analóg, fiatalabb 
élettermékek kijuttatási lehetőségét. Ha pedig az élet esemény labdáit nem dobjuk kellően magasra, 
kellően távol, akkor sokkal előbb visszaérkeznek, és ezzel sokkal kevesebb idő marad a kezelésükre, a 
visszafordításukra, a távoltartandó, kellő időt adó életfolyamat fenntartására. Ez, a túl gyorsan 
visszaérkezők miatt, hamarosan időzavart hoz létre, amely a saját és a másokkal visszaérkező 
részecskékből tömeget és aurát, elszigetelő rétegeket épít az időzavarba kerülő, ettől 
elöregedő, a napra kész korszerű információkról egyre jobban lemaradó szervezet köré. Az 
időzavarban pedig egyre több lesz a restancia, a lemaradás, az elszigetelődés és az elöregedés.  
Visszatérve a későbben indult és elég nagy azonosságú, a korábban induló idősebb társaikat 
megfelelően segítő fiatalabb részecskékre, az a szervezet, amely a menet közben kifelé indított 
részecskéket megfelelő időközökben és távolságokban összevonja, közös cél felé egyesíti a 
lendület tömegüket, nemcsak kisebb közegellenállással fékezett, koncentráltan haladó 
csoportokhoz juthat, hanem nagyobb kinetikai erővel, sokkal mélyebben beáramolhat mások 
életterébe. Az ilyen sikeres szervezés, a távoli környezetben – mint pl. Teleki Sámuel, és más 
a hazájától messzi idegenbe elvetődött nagy lendületű szervezet, - a hozzá képest nagyon más 
környezetben, kellően egyedivé válásban, megbecsülésben részesedhet. Az ilyen azonossági 
határokon túlra eljuttatott, kellően érdekes, kellően más, az érkezési helyen megfelelő 
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egyediséggel rendelkező részecske szervezetek már nem érkeznek hamar, vagy egyáltalán 
vissza, hódítókká, és az új környezetben könnyen beilleszkedőkké, sikeresekké és 
megbecsültekké válhatnak. Az a szervezettség, amely másoknál sokkal távolabb tudja 
eljuttatni a részecskéit, úgy, hogy azok, a túl nagy azonosságú környezetből eredménytelenül visszaterelt, 
eladhatatlanul visszaérkezés helyett, az idegenben befogadott, megbecsült és vonzó élettermékekké 
válhassanak, nemcsak komoly időelőnyre és kényelemre tehet szert másokkal szemben, hanem 
ha ezt kellően nagy tömeggel képes végrehajtani, azaz az élettermékeit és a részecskéit is sikeresen 
távolra eljuttatóvá fejlődik, nagy térrészből számíthat hozzá visszaérkező sok jó hatásra. A jó hír 
energiát és megbecsülést ad az ilyenben sikeresé váló szervezeteknek, keresettséget az 
élettermékeiknek, de a dolog könnyen vissza is üthet később, ha a túl jóvá, túl sikeressé váló 
élettermékek által keltett túl jó hír miatt, nagyon sokan megindulnak a sikeres jó lehetőséget 
biztosító szervezet felé. Ezek lehetnek nyersanyagok, jó energiák, fejlett tudósok, és jól 
szakképzett termelők, de ha a túl sikeressé fejlődő szervezet nem vezet be idejében a beutazást 
fékező intézkedéseket, hamarosan túl nagy tömegsűrűségűvé és idegen hatásokkal túlterheltté 
válhat. Lásd Amerikának a túlfejlett, túl sok szervezetet beszívó következményét. 
A lendületnövelés, a sikeres célba juttatás tehát megfelelő összevonással, jobb 
koncentráltsággal, vagy a már nagyon lefékeződött, de még nem visszatérített, a kitartó, de 
már a teherbírása végén járó részecskéknek biztosított fiatalabb, lendületesebb utódok 
periodikus lendületenergiával segítésével is történhet.  
A távolra kiküldött, eljuttatott, exportált részecskéknek rendszeres energia, lendülettámogatás, vagy 
apanázs, éppen úgy a sikeres távoltartás eszközévé válhat, mint amikor a lendületben fejlettebb 
részecskék mellett, a tudásban fejlettebb, vagy távolra könnyebben és sokkal kevesebb energia 
befektetéssel eljuttatható rendszeres információs támogatással segítjük a továbbfejlődésüket. Ha 
folyamatosan a legkorszerűbb információkkal támogatjuk, a tudásukat továbbképzéssel folyamatosan 
frissítjük, akkor a távolra periodikusan eljuttatott információs részecskék, mindig éppen akkor adnak át 
a célszervezeteknek jobb hatásokat, új információkat vagy és korszerűbb program részleteket, amikor 
azoknak a téridő tágításához éppen szükségük van. A téridő távoli szegleteiben nagy irammal 
fejlesztett legújabb tudást közvetítő, vagy és a meghódítani kívánt területen már ténykedő, a 
terjeszkedést gátló életprogram változatok, vagy információs vírusok, ellenanyagok rendszeres 
eljuttatása segítheti a terjeszkedést, a kiáramlott élettermékek fenn és helyben maradását, a piacok 
megtartását. Ha ilyenkor egy gazdaság, szervezet kimerül, és feléli a lehetőségeit, alulmarad az 
életversenyben más fejlettebb, vagy éppen sikeres szervezetekkel szemben, a rendszeres utánpótlás 
elmaradása, a támogatottaktól a távol tartó energiák és hatások, apanázsok megvonása azzal a 
következménnyel járhat, hogy a környezetbe kijuttatott részecskék, a kellő azonosságú támogatás 
hiánya miatt, már nem tudják a kiverekedett, elért pozícióikat megtartani. Ilyenkor a támogatások 
elmaradása esetén, az idegen ellenirányú, hatású élettermékek sikeres ellennyomásától megindulnak 
hazafelé a kibocsátó, a létrehozó felé. Ez a befelé áramló radikális fejlemény a közvetlen előzménye, a 
később ebből kialakuló diaszpórának, az előbb ellentétes irányú, a szétszóródást megelőző 
folyamatának. A diaszpóra, az azonosság kivirágzása és életrobbanás, (a csillagoknál szupernova 
robbanás) után, a részecskék szétszóródása akkor következhet be, ha előbb a térben szétszóródott kellő 
azonosságú korábbi hatásait a szervezett térrész nem tudja már támogatni, és ezek visszaáramolva az 
anyai Vertexbe, az életforráshoz, egymásnak áramlanak, és ilyenkor kialakuló fordulatváltás közben a 
tisztítótűzbe engedik, kergetik a támogatásokkal és a szervezettség vezetésével rosszul sáfárkodókkal.  
A távolabbi térbe, exportált, kiküldött részecskéknek a legkorszerűbb információs hatásokkal, 
életprogram részletekkel és egyéb dolgokkal segítése akár utódokkal küldött 
energiatámogatással, akár számítógépes analóg, vagy digitális információval történik, 
mindenképpen periodikusan kifelé ható energia hullámokat hoz létre a hatásait közvetítő 
részecskéinek a mindenfelé sikeres eljuttatás érdekében. Sokkal szerencsésebb, ha nem osztja 
meg túlságosan az erőforrásait, és célzottabb irányokba ható periodikus élethullámokat bocsát 
ki. Ezekben az információs hullámokban, sokféle egyedi kódolású életprogram, információ 
frissítés, vagy az ellenhatásokat, ellenszervezeteket gátló vírusok kijuttatása is megvalósítható, 
amely viszont már erősen kapcsolódik a Pánspermia elmélethez, és a Földön is rendszeresen 
végigsöprő kisebb, nagyobb járványok kialakulásához. A korábbi gondolat befejezése után 
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visszatérünk Moetriusnak nemcsak a Pánspermia elméletet megtámogató hipotéziséhez, és a 
globalizációk és a Földön is végigsöprő életvírusok, járványok kapcsolatát is bemutatjuk. 
 
 
A féreglyukak és az életfonal forrásai: 
 
Tegyünk egy gondolati kitérőt, és folytassuk a megkezdett korábbi gondolatsort, a túl nagy 
azonosságú térrészek kialakulásának, a nanoszintű torlódások gondjától. Ezt az állapotot, a túl 
nagy azonosságot, az egy, vagy a kétdimenziós felületeken terjedő áramlások, hatások egy 
másik, korábban őt segítő, vagy gerjesztő állapotú rendezettségű áramlással, a szervezettel túl 
azonossá válása hozza létre. Pl. két korábban egymással kis irány szöget bezáró, egy kicsit 
eltérő áramlás, irányszög eltérés esetén, szükségszerűen erősen, de azonos irány esetén 
javítóan, vagy ellentétes irány esetén rontóan hat kölcsön egymásra. Ha azonban a két áramlás 
irányszöge egyre kisebbé, az áramlás irány rendezettsége egymásba illeszkedővé és túl 
párhuzamossá, egymásra már nem kölcsönhatóvá, azonos irány rendezettségűvé válik, akkor a 
kellő téridő azonosságú szervezetek esetén is a kölcsönható képesség erős redukálódása miatt, a 
köztük keletkező impulzus sűrűség, szórványos, gyenge, másodlagos, vagy a harmadlagos 
kölcsönhatások szintjére esik vissza. Kellő azonosság esetén, egymást nem zavaró 
együttáramlás, a téridőben egymással párhuzamos együttfejlődés alakul ki. Az egymás mellett 
lévő, kellő azonosságú rétegeknél, amikor a kölcsönható képesség egy időre megszűnik, 
párhuzamos áramlás alakul ki, amely lehet azonos irányú, vagy ellenkező irányban haladó. 
Valószínűen ezt hivatott csökkenteni az a következmény, hogy az utódok áramlási iránya 
rendszeresen közel merőleges, azaz semleges eredőjű az elődökére, és ez esetben az utódokéra 
is. Az egy és a kétdimenziós áramlás irányrendezettsége, vagy ennek az eltérése, a paralel rendezettség 
állapota még nagyon könnyen megérthető, az autóutak és az autópályák, valamint az útkereszteződések 
és a körforgalmi csomópontok megértésével, az áramlási viszonyok megismerésével érthetővé válik. 
Az egymással párhuzamos áramlási rendezettség lehet azonos irányú, azonos sebességű, (kellő 
azonosságú), vagy azonos irány mellett lassabb torlódást okozó, vagy gyorsabb, egymástól 
egyre nagyobb eltávolodást létrehozó. A párhuzamos, paralel rendezettség azonban lehet 
ellentétes irányú, és ebben egymástól már távolodó, zavart és kölcsönhatást már nem okozó, 
kevésbé figyelemre méltó, a tudat által figyelmen kívül hagyható, viszont lehet egymás és egy 
közös, köztes térrész felé áramló, amelynél már a Doppler hatás figyelmet felkeltően 
kialakulhat, viszont megtartott párhuzamos, egymás mellett elsuhanó rendezettség csak 
élénkülést, megmaradási szempontból veszélyt, impulzus kockázat növekedést okozó. Ha a 
kellő áramlás valóban egymással párhuzamos, és nem azonos iránytengelyen, hanem egy 
kicsit és kellő eltolódással következik be, az egymás mellett ellentétes irányban elsuhanó, egy 
idő után, - mint kellően biztonságos közlekedési megoldást megszokhatják. Ha nem alakul ki a 
térben és időben egybeeső csomópontban kereszteződés, torlódás, és ebből impulzus, megsemmisítő 
hatás, a paralel áramlás egyidejűleg egymáshoz közel, akár ellentétes irányban is megfelelően 
folyhat. Lásd a közlekedési utakat és az autópályákat. 
 
Ha egy térrész valamely korábbi túl nagy belső nyomás, vagy ellenhatás és túl magas impulzus 
sűrűsége, a térből nem kijuttatható azonosságok túl nagy felhalmozódása miatt tágulni kezd, a 
három (vagy és a ritkábban bekövetkező, négy)- dimenziós azonosság képes olyan a térszerkezetben 
és az időben is relatív, halmozódást létrehozó tágulásra, amelyben a minden részecske minden 
más részecskétől távolodásba kezd. Ilyen téridő helyzet alakul ki akkor, amikor egy térrész, 
szervezettség belsejébe nagy lendülettel bejutó, de nagyságrendekkel kisebb méretű, vagy eltérő 
téridő eloszlású, a nagyobb egységekkel közvetlenül nem kölcsönhatóképes részecskék kerülnek 
és áramlanak be más térrészekből és szervezetekből, de ezek a beáramlás helyén, egymáson 
differenciálódó, kisebb és nagyobb egységekre halmozódó, átfejlődő részecskék, egyre több és 
egyre nagyobb életbuborékokat, táguló teret létrehozva azonos térben torlódnak egymással. Az 



 41

ilyen a szinte semmiből kialakuló életbuborékokba és anyagba, egyre nagyobb tömegbe 
halmozódás, látszólag a semmiből érkező részecskéket összegyűjtő, egyesítő életforrásokként 
ismerjük. Mivel a körülöttünk lévő mindenségben a változáskor valójában viszonyok 
változásról beszélhetünk, ezért nem kell szükségszerűen ilyen kicsi és nagyobb életnyomást 
létrehozó környezetváltozást okozó részecskéknek beáramlani a nagyobb életbuborékok, lufik 
közös terébe, hanem egy másik sokkal valószínűbb esemény is megtörténhet.   
 
Ismert, hogy ha a Mohamed nem megy a hegyhez, előfordul, hogy a hegy megy a Mohamedhez. 
Általában a kisebb szervezetek áramlanak, keringenek a nagyobbak körül, és ez a valószínűbb. 
A térben lévő már idősebb nagycsillagok körül keringő, kisebb, átlagos korú csillagok és a 
velük áramló bolygókként ismert gyermeki szervezetek, a közös felmenői dédicsillag körül 
helyezkednek el körben.  Általában hat rokon felmenőnek, nagybácsinak, vagy nagynéninek is 
tekinthető, páros hónapokat adó nagycsillagok, és a közöttük lévő társaik páratlan számú, 
eltérő nemű szervezetek, amelyek már csak lassan és méltóságteljesen keringenek a rokonság 
legidősebb közös felmenőnek tekinthető dédi csillaga, a közös eredet életforrása körül. A 4. 
generációs felmenői dédicsillag unokáinak tekinthető, viszonylag átlagos, felnőtt korú Napszerű 
csillagok, a közös rokon felmenők körül és között keringve, a nagyévi hónapoknak ismert 
időszakokban elhaladnak a felmenői rokon nagybácsik közelében és áthaladnak az általuk 
uralt domináns térrészében. A középkorú csillagnak számító Nappal együttáramló bolygó 
utódok, a Napcsalád olyan rokoni térrészeken áramlik keresztül, amelyeken a felmenői 
nagybácsik egyértelműen domináns, és kellően meghatározott, hidegfúziós rendezettsége a 
meghatározó. A domináns elődcsillag életterét elhagyva, - annak a már nem egyértelmű 
szabályokat, kétségeket is tartalmazó, többféleképen értelmezhető, egy másik felmenői 
rokonnal határos határvidéke felé, (vegyes, nagyobb szimmetriában, de határozatlanságban és 
kiszámíthatatlanabbul változó övezet), a szomszédos rokon csillaggal nagyobb szimmetriában lévő, de 
határozatlanabb, időben gyakrabban és gyorsabban változó térségébe, rétegbe érkeznek. Lásd 
az Aspektus 8 első könyvében az 58. és a következő oldalon a 2. ábrán, felmenői csillagok körét a dédi 
csillagnak számító nagycsillag körül.    
A nagyobb tömegszámú szervezetek, a bolygók, a csillagok és a nagycsillagok egymással 
összeérő közös határfelületén kialakuló szimmetria síkok, határfelületek általában hat, (vagy 
nyolc) - szögű, viszonylag zárt, kellő azonosságú ionizált térrészt határolnak, míg kisebb 
életnyomás esetén ezek inkább torzult gömbszerű alakúvá válnak. A szervezetek egymással 
szomszédos közös, érintkező rétege, felülete nemcsak kettős befolyású határfelületeket hoz 
létre, hanem hármas befolyás alatt, még kiszámíthatatlanabbul változó három tényezős 
csomópontokat is. Amíg a kettős határfelületekkel lezárt és befolyásolt, átkelésre alkalmas 
életfelületek közepe felé nagyobb a változás sűrűség, az életnyomás, és torlódás esetén kifelé 
elterelődés alakul ki, addig e szimmetriasíkoktól közös felmenőket összekötő időtengelyétől, 
az idegtengelytől kifelé, a hármas befolyási övezetet képező sarkítottabb térrészek felé 
gyorsabb kifelé és lamináris áramlás, és ezzel gyorsulás, nyomás csökkenés fejlődik ki. A 
szomszédos csillagok egymással határos felülete tehát nem egyenletes életnyomású, a 
szimmetriasíkok közepe fél lévő szimmetria pontok, librációs terek környékén, van ahol már 
túl nagy a szimmetria, az egymás felé áramlók torlódásában itt nagyobb impulzus sűrűség, 
magasabb életnyomású térrészek alakulnak ki. Lásd a következő oldalon a 2. ábrán szemléltetett 
differenciákat. Valószínűsíthető, hogy a nagyobb szervezetek központjait egymással összekötő, 
e szimmetria felületekre merőleges idegtengelyek, közlekedési és áramlási csatornák nagyobb 
forgalma, nagyobb életnyomása hozzájárul a szimmetriasík központi átkelő, életforrásnak is 
tekinthető részétől annak a szélei felé kisebb nyomáshoz. Ezzel a legforgalmasabb helyen, a 
legrövidebb úton átkelők, a középpontban torlódás esetén, a felület széle felé haladó, 
statisztikai valószínűséggel kialakuló kifelé áramlást is kiváltó elterelődésében, a kieső, nem jó 
közlekedési lehetőségű végek, szerveződési szegletek alacsonyabb életnyomásúvá 
fejlődésében. Itt ezeken a térrészeken tehát kisebb az átkelő, tranzit forgalom, jellemzően 



 42 

határmenti hatáscsere alakulhat ki, és ez mindig a centrális és forgalmasabb térrészeknél 
alacsonyabb életnyomású, lassabban változó, lassabban fejlődő, differenciáltabb térrészeket 
hoz létre. A lassabban fejlődő térrészek alkalmasak arra, hogy forgalmasabb térrészekben 
kialakult, de már részben elavult, elöregedett, megfáradt, nyugalmat kereső élet itt átmeneti 
menedéket találjon, és a gyorsabban fejlődő térrészek megúnt, de még működőképes 
életanyagait, fejlődést segítő hatásait átvegye, időben eltolódva fejlődjön azokhoz képest. 
2. ábra. A Napcsillag felmenői rendszere, része egy idősebb generációs csillag, közös 
felmenő körül keringő rokonságnak, a körcsillagoknak, amelyek együtt a részét képezik még 
nagyobb energiaszinten és tömegszámban részecskéket közös szervezett rendszerben tartó 
fraktálrendszernek, pl. a Galaxis csillagváros szervezetnek. 

 
A Napcsillagot is aurával szemléltető kis életkörök, (potenciál gátak) olyan nagyobb életnyomású, 
táguló, új minőséget kikeverő életforrások, amelyeknél a radiáns térrészekből kiáramló, közvetlenül 
másikra nem kölcsönhatóképes részecskék, az egymáson torlódással minden irányban táguló térrészt 
hoznak létre a nekik kiáramló Vertex nyílást eredményező féreglyukakban.  Ha a Nap felmenői 
csillagjainak a határfelületén kialakul kerületi irányú, már nagyon elporlódott részecskéket tartalmazó 
áramlás, a Nap térségében torlódik egymáson, általunk még nem látható plazmán belül életforrás, 
féreglyuk alakul ki. Az ilyen egymáson torlódó, nagy változás sűrűségű térből folyamatosan áramlanak 
a környezet felé az itt létrejött differenciálódásban nagyobb tömegbe és életpiramis szervezetekbe 
épülő részecskék, míg a visszafejlődők egy része szó szerint elillan, elpárolog, más részben a Nap 
külső térrészét elhagyva másokkal azonos irányokba terelődve, foton jellegű, nagyobb sebességgel 
áramló, koncentráltabb energiahordozó, változtatóképes, lendületben dús szervezetekbe épül. 
Miközben az előd felmenői csillagok által védett térrészekben nő az életnyomás és az ide jutó már 
nagyobb szervezetek távolodva elhidegülnek egymástól, a közöttük kialakuló szimmetriapontokat is 
képező féreglyukakban, magasabb impulzus sűrűségben keletkező, a már nehézkes előd 
életbuborékokból lebomló, de itt még fiatal kezdő nanoméretű részecskék tágítják a közös teret, és 
tolják egymástól is egyre távolabbra az őket, vagy és az elődeiket egykor kibocsátó előd szervezeteket. 
A határozatlan, de nagyobb életnyomású vertexekbe, (potenciál gátakra) kerülő életbuborékok, 
legyenek azok bolygók, vagy sokkal kisebb részecskék itt választás elé kerülnek a merre tovább 
kérdésében. A két nagycsillag közötti szimmetriasíkot, a határozatlanság terét, a potenciálgátat elérve,  
kifelé, vagy befelé terelődnek, és ekkor befelé a nagyobb azonosságú, de engedő felmenői (dédi térrész 
felé) térülők nagyobb azonosságú, a kifelé térülők izotrópabb, idegenebb térrész felé térülnek. A 
választás után a Vertexnek, potenciálgátnak is tekinthető, a környezetnél nagyobb életnyomású, 
nagyobb változás sűrűségű térrésztől mind a két irányba már alacsonyabb életnyomású, lamináris 
áramlás felé távolodó életbuborékok egyre jobban felgyorsulnak. A gyorsulást a folyamatosan 

Napszerű 
utódcsillag 

a 
bolygóival 

A napszerű középkorú utódcsillag 
kering és bolyong a bolygóknak 
nagyszülői, a felmenői nagycsillagok, 
a körcsillagok körül, amely idősebb, 
már vörös és kék csillagok, a társaikkal 
együtt keringenek a nekik szülői 
térrészt, életforrást jelentő dédi 
csillag, a közös életforrás körül. A 
Földszerű bolygók a saját 
élőrétegeikben bolyongva az anyai 
életforrás, - nekünk a Nap - körül 
keringve az időtengely irányában lévő 
Napi felmenők felé is kilengéseket 
végeznek a lehetőségeik határán 
belül, amely szélsőséges állapotok 
között, a nagyévi fordulókban kétszer 
áthaladnak az életforrásukat képező 
anyai mezőt is tartalmazó, felmenői 
közös rendszer szimmetriasíkján, a 
határozatlanság terén. 

ekliptika 
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keletkező fiatalabb testvér részecskék folyamatos lendület utánpótlása segíti, amelyek a hozzájuk 
képest már lefékeződő elődöket egyre nagyobb gyorsulásra készteti. Az életforrásból kiáramlók 
folyamatosan, távolodnak az elvált, más irányt választó társaiktól, hogy az idegenebb környezet, vagy a 
nagyobb azonosságú térrész felé lendülve kellő mélységbe beáramolva, lendületet és nyomást átadva 
ezeket megfelelően kitágíthassák, helyátadásra és változásra késztessék az áramlási irányban lévő 
környezetet. A szélsőséges környezetváltozás megváltoztatja az ilyen környezetbe jutó 
életbuborékokat, és a következőkben leírásra kerülő átalakulásokat váltja ki. 
Ha egy Napszerű csillaganyával a 4. elődgenerációs dédi csillag körül, de a családi nagykörön belül 
keringő bolygó áthalad egy ilyen éppen nagyobb szimmetriában lévő, nagyobb életnyomású, 
táguló, közvetlenül nem kölcsönhatóképes, de a teret tágító részecskéket kibocsátó, 
féreglyukként is meghatározható térrészen, de közvetlenül nincs is kölcsönhatásban a tágulást 
és a nagyobb életnyomást létrehozó részecskékkel, a saját szervezetének és az aurájának a 
valamely rétegében, fraktálszintjén élők ettől még jelentős kölcsönhatást vehetnek át a magas 
impulzus sűrűsége miatt magasabb nyomással nyomott övezetet kialakító tértágulásából.  Lásd 
a Csillagászati könyvekben Pl. az Aspektus 4-ben is bemutatott 35-36-os ábrákat a Radiáns központban 
látszólag a semmiből, valójában a felmenői szervezetek más hasonló analóg szervezet, hasonló 
kisméretű részecskéket kibocsátó, egymással differenciálódó, ezért lokálisan a környezetnél nagyobb 
életnyomású féreglyukán az adott térségbe kiáramló, téridő tágulást létrehozó térrészekről.  
Az ilyen térségen áthaladók, a centrális és nagyobb életnyomású térrésztől és a tér tágulása 
miatt egymástól is távolodó, minden irányban táguló, a gyorsulás irányában pedig csökkenő 
életnyomású térrészbe kerülhetnek. Ha a Nappal együttáramló bolygónk eléri az ilyen napi 
felmenők, idősebb nagyobb elődcsillagok között lévő, ekliptikaként ismert szimmetriasík 
térségét, a nagyszülői csillag szervezetek tömegfelezőjét, az időtengely szimmetria tér 
centrumának a közelében túl nagy életnyomású, onnan eltávolító hatású, minden tágul 
mindentől térrészbe, ettől kifelé térülve pedig gyorsabban és laminárisan sodródó, túl alacsony 
életnyomású, kitágulást és globalizációt létrehozó térrészbe érkezhet. A középponttól az 
idegtengelytől kifelé kialakult statisztikai valószínűségű kifelé áramlás, az odaérkező 
szervezetekre is hat, amelyek az ilyen térrészben a körfolyamatból másik rétegbe eltolódva 
spirálba terelődnek. A felmenői szervezeteket összekötő forró drótként, idegtengelynek is 
tekinthető időtengelyből, a féreglyukként is ismert életcsőből, közlekedési alagútból, a felmenői 
szervezetek felől nagy lendülettel érkező, a lendületben és az áthatoló képességben fejlett 
információs energiaszintű nanorészecskék áramlanak ki, bukkannak elő, kerülnek részben nagyobb 
közös tömegbe, már mérhető és észlelhető nagyságú egységekben, és terelődnek el az utazási céljuk a 
peremterületek felé. 
A felfújt lufin lévő pöttyökkel ismertetett, magyarázott, a Világegyetemi tágulást is hasonló 
féreglyukakból kiáramló, az anyagba épülés felé differenciálódottakhoz képest még 
antirészecskék okozzák, amelyek lokálisan a kiáramlás, és a szétosztás helyein olyan nagy 
életnyomást, térnyomást hoznak létre a nagyobb szemcsébe, térrészbe szerveződött, közös 
szervezettségbe összefonódott, már erősebben biodiverzitás hiányos, velük közvetlenül nem 
kölcsönhatóképes részecskemezők között, amellyel ezek egymástól is távolodását, a térrész 
általános, látszólagos tágulását is okozzák.  A folyamat pontosan megegyező az anyai méhben 
fejlődő magzati szervezetet tartalmazó életbuborék, a kezdetben nagy azonosságú anyagméh 
tágulásával, amelybe bekerült idegen genetikai anyag torlódik és keveredik a hordozó anya 
szervezet saját részecskéivel. A vegyes másságú életbuborék, és a benne növekvő tömeg 
folyamatosan felszaporodik, utolérve a már itt egymáson lefékeződött, korábban betelepült 
részecskéket közös állócsomóba, magzatba torlódik, épül. Lásd a 14 és a 15. ábrát a 140 és a 157.  
oldalon, a nagy azonosságú életbuborékban kifejlődő másság tágulási és terjeszkedési lehetőségéről. 
 
A nagycsillagoknak tekinthető felmenői csillagpáros között kialakuló információcsere, vita 
vagy ellentét, esetleg genetikai szaporító anyag átadása, vagy a saját vélemények információs 
energiaszintű részecskékkel a közös felületen ütköztetése, a lokálisan kialakuló túl nagy azonosság 
egymásnak áramló hullámai között, időben váltakozó információs nyomás, torlódás alakul ki. 
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Ez a vita, véleménycsere, információáramlás, vagy vetélkedés, közös szóval hatáscsere, azon 
az életszinten, amelyen az egymásra hatóképes részecskék kellően kölcsönhatóak, a közös 
szimmetriasík (az átkelő utáni elosztó hálózat) környékén, mint egy hangszóró membránján nagy 
életnyomást hoz létre. A féreglyuknak látszó központi térben egymással differenciálódó, a 
felmenői szervezetben elporladt, elöregedett, onnan kiszorult részecskék, a saját életterükben 
már elavult termékek, egy része éppen itt fejlődik nagyobb és közös, már a náluk kicsit idősebbekre 
is kölcsönhatóképes állapotúra. A féreglyuknak is tekinthető, új differenciálódást létrehozó (túl 
nagy szimmetriával rendelkező) térrészben az egymáson torlódó, párba, állócsomóba és 
nagyobb tömegszámú vegyes, közös szervezetbe szerveződő, az idősebbeket, a korábban 
indultakat, a már öregebbeket utolérő, velük közös tömegbe egyesülő, az előd részecskék által 
már megfelelő rendezettségűvé, és befogadó képesebbé tett térrészben gyorsabban áramlanak. 
A szimmetriasíkon egymással előbb csak egymás körül és a közös szimmetriasík közelében 
áramló életfonal, füzérfonal, DNS vezérfonal ekkor még egydimenziós, csak irányt mutató részecskéi 
körül keringő, majd egymással egyesülő, nagyobb közös tömegbe és párokba, közös 
szervezettségbe épülő, egymást sok ellentétes tulajdonságban semlegesítő, de nem lenullázó 
részecskékhez keveredik, a harmadik, katalizátorként ható, idősebb, nagyobb 
áthatolóképességű de kisebb tömegű, a felmenői térben elporladt, tapasztaltabbá vált 
életvezetőként visszatérő tényező. Eddig az általunk nem mérhető, nem elismert harmadik 
tényező, (a szent lélek, amely a folytonosságot biztosítja az elődi szervezetek és az utódok 
között), a közös háromkomponenses keveréket létrehozó részecske párnak, (triumvirátusnak) 
nemcsak út és iránymutatást és információs segítséget, elöljárást és ezzel vezetést hoz létre, 
hanem tartósan lendületet, erőt és energiát ad az őt, vagy és az útmutatásait követő, vele ezt 
követően együttáramló részecske-párnak. A lélekfonal lényegében a tisztítótűzben felőrlődve 
elfolyósodó, itt folytonosabb vékony folytonos életfonállá, egydimenziós iránnyal rendelkező 
DNS lánccá átalakuló felmenői részecske keverék, amely a másokkal való torlódásból, 
valamely megérzett, vagy már tudott kisebb életnyomású térész felé áramolva iránymutató, 
alacsonyabb életnyomású életcsatornát hoz létre, melyet az őt követő, az érzékelhetőség 
határán lévő fonalhoz csatlakozó részecskék az életáramlásuk során követnek. Feltételezhető, 
hogy az életáramlásban egyre több más hasonló, összetartó, hidegfúziós Y részecske 
csatlakozik ehhez a DNS szálhoz, amely az életakadályoknál, az újabb torlódásoknál elágazik, 
eltérő irányba és más hatások létrehozására szakosodó elágazásokat hoz létre. Áruterítés. 
A lélekfonal, léleklánc az életfolyamatot segítve, gerjesztve előbb csak láthatatlan és 
észlelhetetlen szürke eminenciásként, információs minőségben részt vesz a közösség 
segítésében felgyorsításában, menedzselésében, a jó közös irányra találásában, és későbben az 
általuk utolértekkel közös, nagyobb energiaszintű tömegbe építésben. E részecskéket 
információs, vagy nano energiaszintű hírvivőknek, információkat és gyengéd hatásokat 
közvetítőknek, angyaloknak, de leginkább az életet, az együttáramló szervezettség végéig, 
azaz élethosszig segítő, irányító katalizátoroknak tekinthetjük. E tapasztalt, fejlett tudatú és 
megértéssel is rendelkező lélek részecskék az együttáramlás során a hozzájuk hasonlókkal 
egyesülve, és a közben melegfúzióssá váló, felfúvódó életbuborékba, a családba,(a közös 
szervezetbe) beköltözve, az időben és a fejlettségben is hozzájuk képest előbb indult, előrébb 
járó, de egymáson torlódó pár leendő közös utódjaiba szerveződnek. Az ilyen kiáramló és 
egyre nagyobb életközösségekbe, egyre nagyobb tömegszámú szervezetekbe épülő 
részecskéknek a nagyobb sűrűségű és a kisebb méretű térben, a továbbiakban együttváltozó része, a 
nanoszintről hamarosan a foton, majd elektron, atomi, majd molekuláris és sejtszintű 
közösségekbe szerveződve, halraj-szerű közösségekbe szerveződő egységként, és kicsi egyedi 
részként is részt vesz az élet történéseiként ismert folyamatokban. Az élet elején a gyorsulás, a 
közös életforrás elhagyása, a későbben indulóktól egy ideig eltávolodással, az észlelt és az 
elődök által már járhatóvá, megfelelő rendezettségűvé vált tér általános kitágulásával, a rálátás 
növekedésével kezdődik, és csak akkor válik a közös térrész egyre kisebbé, amikor a már 
együttáramló közösség az előttük indulókat, a már kevésbé kelendő élettermékeket valamely 
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torlódásos életfelületen, határrétegben már utoléri. Az egymástól eltávolodást az azonosság 
lokális növekedése, konkrét esetben, a térben egymás közelében élő, túl nagy azonosságú, még 
a növekedésben is azonos irányban egyszerre növekvő, felfúvódó, és ezért a térbeli 
növekedésben egymással is halmozódó térfogat növekedési eredő is segíti. Lényegében a 
kifejlesztett, kifejlődő élettermékek egyre nagyobb mennyiségbe növekedése, az értékesítés 
elakadása, az élettermékek túl nagy torlódása, eladatlansága, a hatáscsere csökkenése nem jó 
az életnek, amely ilyenkor mindent megmozgat annak érdekében, hogy a leértékelődés előtt a 
termékeinek piacot, magának bevételt, hatáscsere megmaradási lehetőséget szerezzen. 
Később a szervezetekbe beépülő egyre több eltérő, idegen részecskével folyamatosan nő a 
kezdetben együtt induló, túl nagy azonosságúak között a bonyolultság és a térbeli távolság, az 
elhidegülés és az elszigetelődés. A termelés mindig lineáris kifutással kezdődik, amely a 
bonyolultság felé fejlődik. Amíg jó az élettermék terjesztési lehetősége, eléggé fiatal és 
kelendő, a rossz tulajdonságai még nem ismertek, addig a viszonylag egyszerű kezdeti 
állapotban is eladható. Az értékesítés nehezülése, a telítődés és az elavultság felé fejődés azonban 
egyre több apróbb kiegészítést, változtatást és továbbfejlesztést igényel, amelyben a már rossz irányba 
fejlődő élettermékeknél egyre rosszabbá válik a ráfordítási és a nyereségességi eredő. A bonyolultság 
túl nagy növekedése során rendszerint elér egy olyan értéket, amikor a ráfordított résztulajdonságok 
javítása már nem fizetődik ki, nem hoz létre olyan szignifikáns különbséget, amelyet a vevő más 
termékekhez képest a többlet ráfordítások hasznosságát elismerve méltányol, megfizet. Ebbe a hibába 
esett a német gazdaság termelőinek a többsége. A ráfordított többletek már nem eladható, nagyon kicsi 
többlethatást adnak a termékeiknek, csak a bonyolultság nő, amely már nem térülhet meg. 
Az izotróp térrészbe kiáramló, szétáramló egymástól eltávolodó eredeti, kezdetben 
együttinduló részecskék közé idegen részecskék épülnek, a személyi és a közösségi eredő 
tudások és az ismeretek a mindenségről még nem ismert, a közösségbe betársulók által hozott, 
elmondott, átadott érdekes új részletekkel kiegészülnek. A túl nagy azonosságúaktól már a 
fogamzás után, a szülőcsatornában, a kezdet élettölcsérében, az élet forrásában megkezdett 
eltávolodás azonban csak véges ideig növekedhet a másság beékelődése, az eltérés, és ezzel az 
egyediség kialakulása felé. A más hasonló analóg szervezetekből, és az ellenirányból érkező, 
idegenebb, de még téridős fejlettségben kellő azonosságú részecskéken kikerülhetetlen 
torlódásában, a már másokon torlódott elődeik utolérése, az élet lendületének és a terhének az 
átadása után az azonosságban újra növelő, nagyobb életnyomást létrehozó időszak és fejlődési 
következmény alakul ki. Bár a kezdettől távolodással a tér és az idő koordinátáinak az 
azonossága csökken, de eközben más azonosságok növekedhetnek, sőt a térben rendszeresen 
elterelődő részecskék életkört leíró visszatérése után, még a téridő koordinátáinak az 
azonosság is újra növekedni kezd. Az elődeiket és a korábban indulókat, a torlódást okozó 
életakadályoknál, potenciál gátaknál, határfelületeknél utolérő részecskék egyre vékonyabb, de 
nagyobb felületű közös (külső, vagy belső) rétegekben egyesülve, kifelé a még nem teljesen 
telített végek felé terelődve tovább erősíthetik a genetikai azonosságként magukban 
továbbított információt, és a kialakult ideológia szerinti meggyőződést, fenntartva ezzel az 
eredet impulzusában kialakult duális ellentétét. Az elöregedés jele az élettermékeknél, ha már a 
kifelé a későbben és lassabban fejlődő végek felé terelődve is egymásnak érnek, ha a további eladási 
lehetőség ellehetetlenül. Ilyenkor az értékesítési és szállítási költségek növekednek meg, teszik a 
telítődés mellett a kereskedelmet és az árutermelés eredménytelenné, hatáscserét megismételni, 
reprodukálni nem képes veszteséges eredő állapotúvá. 
Ha például egy szervezettség már nagyon sok részecskét differenciál magába, és ezeket 
nagyobb hatóképességű közös szervezettségbe építi, eközben a kivont tulajdonságokból egyre 
szegényebb, a jó hatásaiktól megfosztott egyre nagyobb, de már rossz hatású azonosságra 
visszabontódó, a korábbi közösségeiből lemorzsolódó, vagy általa elporlasztott, vagy 
elgázosított részecske csoportokat termel. Miközben a fogyasztóvá váló szervezet átépíti 
magába a környezet jó, egymásra nem ellenséges, együttműködésre képes részecskéit, 
eközben a rajta kívül lévő környezetbe továbbítja a számára nem szükséges, az általa 
meghozott szabályokat betartani nem képes, nehézkesebben, vagy lassabban gondolkodó, a 
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dolgokat csak lassabban és sokára megértő fejletlenebb részecskéket. Az átlagos rétegnek az 
elfogyasztása, szélsőségesebbé differenciálása következtében nemcsak a melegfúziós, 
nagyobb bonyolultságba épülő részecske közösségnek fogy el a differenciálható, feladó 
alapanyaga, az átlagos részecskékből eddig utánpótlást, energiát és jó hatásokat feladó tudása, hanem a 
vegyes utódok egyre nagyobb hiánya miatt elfogy, elsorvad az egymásra antihatású, túl 
ellenséges, túl eltérő részecskéket eddig egymástól eredményesen elszigetelő rétege is. Az 
átlagos, és kellően nagy szimmetriában lévő, de határozatlan részecskék XY eredőjűek.  
 
Ha két szélsőséges, ellenkező irányba forgó, a közös átlagos rétegben egymással érintkező, e 
réteget koptató, fogyasztó szervezet, folyamatosan felőrli, elfogyasztja, differenciálja e réteg 
részecskéit, az átlagos XY arányúak száma folyamatosan csökken, miközben a szervezetekben 
a szabaddá és haploiddá váló X és az Y arányúak mennyisége növekszik. Az egyrészt 
elnőiesíti, melegfúzióssá, túl nagy azonosságúvá teszi az ilyen  X- elkerülő, fejlett 
részecskéket összegyűjtő térrészeket, másrészt túl férfiassá, nagyon hidegfúzióssá fejleszti a 
felszabaduló YY részecskéket begyűjtő térrészeket. Mivel az X részecskék a hidegfúziós 
YYY, vagy YYx szervezetek felületén, amelyben a minőségükre igény van, azokban 
gyülekeznek,  ezért ezek egyre jobban feltelnek Y férfias, hidegfúziós, sokféleséget tartalmazó 
részecskékkel, ezért nő a biodiverzitásuk, az érzékenységük, ezek a korábban nőies eredőjű 
melegfúziós szervezetek idővel átalakulnak, egyre férfiasabbá válnak. Hasonló de ellenkező 
inverz folyamat alakul ki a saját hidegfúziós szervezeteikben már túl nagy arányban 
összegyűlő, felszaporodó, kitermelődő, bejutó, az azonos irányba és az összetartás felé 
igyekvő, fejlődő Y részecskékkel. Mivel e részecskék a férfias hidegfúziós szervezetben 
válnak felesleges minőséggé, nélkülözhető értéktelen szervezetekké, ezért a felbontó, felező 
differenciálódás, a társtól való felszabadulás után, az őket jobban megbecsülő már, vagy még 
erősebben melegfúziós eredőjű, őket befogadó szervezetekbe települnek át. A vegyes és 
határozatlan XY (neutrálisabb eredőjű) szervezetek felbontása X és Y tulajdonsági eredőjű, 
szabad, haploid (szélsőségesebb, szimmetria hiányban lévő) részecskéket termel, amely 
lebontja a határozatlanság rétegeit és szervezeteit. A vegyes részecskék, részecskepárok, az 
életcsomók felbontásával a nemiségi különbség ismét de inverz eredőben erősödik. Az egyre 
több X részecskét befogadó, kívülről még férfiasnak létszó, korábban hidegfúziós szervezetek 
egyre jobban melegfúziós részecskékkel telnek fel, és egyre nagyobb szimmetria alakul ki az 
ideológia és a nemek arányában. A férfias szervezetekben megduzzadó prosztata, és a 
növekvő PSA állomány jelzi a rendszerváltás és a nemiségváltás, a fejlődési korszak végét. 
Hasonlóan az elférfiasodó melegfúziós szervezetekben, a belül egyre férfiasabb nőknek elkezd 
növekedni a szakáll szőrzetük, egyre erősebbé, egyre kitartóbbá, egyre hidegfúziósabb 
eredőjűvé, céltudatosabbá válnak, miközben elkezdődik a hőmérsékletben erősebben 
váltakozó nova-állapot, a menopauza, és gyakorivá válnak a túl nagy szimmetriába kerülő 
szervezetben a belső lázadások. A szervezetben szimmetriába és túl nagy egyensúlyba 
kerülnek az eltérő életideológiával, eltérő nemmel, eltérő célokkal rendelkező alszervezetek, 
és növekszik káosz, jelzi, hogy e szervezetekben is közeledik a fejlődési és életcélváltozást 
létrehozó korszakváltás, a szemléletváltás. A túl nagy szimmetriába kerülő, korábban XXY, 
vagy YYx, megfelelő többségi arány elromlásával, a felmenői tömegfelezőkre kerüléssel, 
(nagy változássűrűség alá kerülő), a határozatlanná váló XY, vagy yx arányú szervezetek ilyen 
magas gerjesztés esetén már nem tudnak egymással békében, és az ilyen azonosságúvá váló, 
de ellenkező, inverz folyamatfejlődést átélő társaikkal tovább együtt élni. Elérkezik a lineáris 
evolúcióban kialakult sok súrlódás, ellentéttel telítődés kifakadása, az egymás ellen áramlás, a 
túl nagy szimmetriában lévő elöregedett, egymást megúnt, egymásra legalább semlegessé, 
közömbössé, vagy egyre inkább túl nagy azonosságú konkurenssé váló szervezetek 
felbomlása. Lényegében az XY és az YX , még férfiasnak látszó, de belül már erősen nőies eredőjű, 
és a még nőiesnek látszó, de belül már elférfiasodott szervezetek ilyenkor már olyan nagyon 
önellátóak, hasonlóak, analógok egymáshoz, hogy nem lesz szükségük a másik nemre, a hiányérzet 
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miatti vonzalom megszűnik, amely segíti a felbomlást. Lényegében egymás tükörképévé fejlődnek, 
visszatükrözik a másikban észlelt rossz tulajdonságokat és annak a rossz hatásait. A nagyobb 
szimmetriában változó már ismét neutrális semlegesek szervezetek elfogyása, a határozatlanság 
lebomlása az egymáshoz képest túl szélsőséges, a saját melegfúziós rétegében élőkkel már túl nagy 
azonosságú, egymással csoportosuló, de eltérő ideológiai alapon álló XXX, és a YYY genetikai 
eredőjű, túl hidegfúziós, a bonyolultságban fejletlen, másban jobb részecskék, egymás mellé 
kerüléséhez, és közvetlen egymással érintkezéséhez vezet. A nemi különbségben elöregedő 
szervezetekben általunk ismert eltérő neműek felé vonzódás lecsökken, elmúlik, sőt gyakran megunás 
és életuntság fejlődik ki. Az eltérő nemű társaikat elhagyók egyre nagyobb ideológiai és nemi 
azonosságú részecskék közé kerülnek, túl szélsőséges melegfúziós XXX és hasonlóan szélsőséges 
YYY hidegfúziós szervezetekbe csopoprtosulnak, fejlődnek át.  Minél nagyobb lesz egy-egy szervezeti 
félben az azonosság nyomása, annál nagyobbá válik az igény, a vonzódás az azonosság csökkentésére, 
a túl sok, a szervezetet már rossz irányba erősítő azonos szervezettől megszabadulásra. Az ilyen 
állapotban melegfúzióssá válnak a fák levelei és elszáradnak, visszaáramlanak a kezdet helyére, a 
melegfúziósabb talajra, amely közben elsavanyodik, hidegfúziósabb redőjűvé válik, és elszigeteli a 
talajt a fotonoktól, takaró réteget létrehozva az ősz után elérkezik a szervezeti tél. A túl eltérő, télies és 
a túl nyárias (melegfúziós) időszakban olyan naggyá válik a lebomló tavasz és őszréteg hiánya, olyan 
naggyá a túl nagy azonosság taszító ereje, hogy ez ismét létrehozza a vágyat az olyanokkal 
egyesülésre, akik eredményesen képesek csökkenteni a szervezetekben kialakult túl nagy azonosságot. 
Amikor a két erősen nemiség, eltérő cél, eltérő életideológia irányba fejlődő, egymásra már erős 
vonzalommal egyre közelebb kerülő, már túl férfias és túl nőies réteg közül elfogynak és kiszorulnak 
az elszigetelést fenntartó utódok, ismét létrejön az egyesülés, a közvetlen fizikai kapcsolat, a közvetlen 
impulzusokat, és sikeres keveredést kiváltó részecske és hatáscsere. Miközben a már túl hidegfúzióssá 
váló, túl férfias, egyre nagyobb belső életnyomású YYY szervezetek leadnak az őket már nagyon nagy 
belső nyomással feszítő Y részecskéikből a már ilyen életminőséggel nem rendelkező, már túl nagy 
XXX azonosságú, már túl melegfúziós szervezeteknek. A kölcsönhatás során ezek is átadnak cserébe a 
saját többletükből azonos arányban, így a közvetlen szaporodásban hatáscserére vállalkozók aránya 
XXY-ra, a másiké a kapott X részecskékkel YYX—ra, a szervezeten belül már kellően együttműködő 
képes, de még megfelelő többséget még megtartóvá fejlődik. Az élet ekkor ismét eléri a 66:33%-os 
kétharmados arányt, amelyből kezd új életciklusban a nagyobb azonosság az 50-50%-os, az életnek 
már túl nagy szimmetriája és a határozatlansága miatt nem jó aránya felé fejlődni. Míg a 2/3-os többség 
az újrakezdet és a diktatúra állapota, amely többnyire központosítással és a domináns réteg kezében a 
hatalom összpontosításával kezdődik, a fejlődési ciklus akkor ér véget, amikor a túl nagy azonosságúvá 
váló szervezet önmagától már nem képes az ideális többségét, másokkal párosodással sem fenntartani! 
 
A közvetlen érintkezésből keletkező impulzusok által kiváltott gerjesztés valószínűen nanoszinten, 
vagy ez alatt hozza létre azt a túl nagy életnyomást, amely a gyorsabban fejlődő impulzustér (a 
szaporító tér, a méh) tágulásához vezet. A túl nagy és már inverz, egymással tükrözött 
azonosságú részecskékről elrugaszkodás, a lélekfonal kisebb életnyomású ideg erének a 
követése olyan egyre alacsonyabb életnyomású térrész, a lassabban fejlődő végek felé juttatja 
el a már túl nagy azonosságú társairól elrugaszkodott, ekkor már nagyon nagy rugalmassággal 
rendelkező életbuborék szervezeteket, amelybe folyamatosan megfelelő arányban ellenkező többlettel 
rendelkező, ellenkező nemű, a hatáscserére és a genetikai anyagcserére szívesen vállalkozó, erre már jó ideje 
vágyó részecskék közé keveredhetnek. Az ilyen részecskék ettől kezdve velük együtt áramolhatnak, 
egymás körül periodikusan keringhetnek stb. 
Az egymással új vegyes rétegbe keveredő, a határozatlanság lebomlásával előbb ionizálódva 
elkülönülő, majd közös szervezettségbe egyesülő, együtt áramló életcsomó, a fiatal pár, leendő 
új családi szervezet, a személyeikben sokkal céltudatosabbá, határozottabbá és erősebbé, 
nagyobb hatóképességűvé válnak. Ez az egymásra találás, a nagyobb azonosságú, az azonos 
indulataikban és más azonos hatásokban könnyen halmozódó, ezért hirtelen energiában dús részecskéktől 
eltávolodásához, később a közvetlen érintkezésük, és a nagyobb férfias, nőies (baráti) túl nagy 
csoportosulás kialakulásának a meggátlásához vezet. A baráti társaságok, a hidegfúziós 
kovalens kapcsolatok elsorvadnak, csak egy-két kitartó barát, barátnő marad meg.  
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Minél nagyobb a fejlettségben, a szakosodásban, az életritmusban az eltérés, az egymás 
hiányzó hatását kiegészíteni képes különbség kialakulása a két eltérő rétegben kifejlődő, de a 
még kellő azonossággal bíró pár egymásra hatásából keletkező utódok között, a kölcsönható 
képesség, a hatáscsere, részecske csere és a keveredés is sikeres lehet. Ha ezek az utódok nagy 
mennyiségben áramlanak egymás felé, és a mikroszinteken, vagy a nanoszintek alatt kialakuló 
magas impulzus sűrűségben egyesülnek és differenciálódnak, társakat váltanak az általuk 
keletkező impulzusokban, a keletkező feszültségtől és a hőtől gazdag téridő tágulni fog. A 
tágulás valódi létrehozója a túl nagy inverz azonosság, az egymásnak antihatásúvá váló, 
egymásnak áramló előd részecskék hirtelen tömeges utódokká szaporodása. Az impulzusban 
szétporladó, túl nagy azonosságú részecskék olyan térfogat és hő halmozódást, a biztonsági 
térrész, a saját szféra növelését okozó, egymásnak antihatású részecske szaporodást hoznak 
létre, amelyek kénytelenek egymásról, egymással ellenkező irányokba, nagyon nagy kezdeti 
rugalmassággal ellökődni, gyorsan áramlási irányt, célt változtatni. Mivel az egymásnak 
áramló, és már túl nagy azonosságú részecskék, a téridő azonossága mellett nagyon sok más 
azonossággal elérve az adott ciklusban elérhető legnagyobb inverz, tükrözött azonosságot, 
elérve a lehető legnagyobb egymás felé tartást, már nem lehet az azonosság és az összetartás 
felé fejlődni. Ilyenkor célt kell változtatni és a már túl nagy azonosságú inverz téridő eloszlású 
részecske közösségről ellenkező irányban el tud rugaszkodni, más felé és a másság felé tud 
fejlődni. Az eltérés ilyenkor csak az áramlási irányban éppen szemben haladó, még a cél is 
azonos. 
A mikroszinteken vagy ez alatt kifejlődő nagyobb életnyomás, általunk a változásában nem, 
csak a következményében észlelt gyors eltávolodáshoz, részben szétszóródáshoz, részben 
közös szimmetriafelületen szétfröccsenéshez és elfolyósodáshoz, lamináris irányban ki és 
szétáramló szimmetriafelület létrejöttéhez vezet. Az impulzus másodlagos, vagy harmadlagos 
következményként az adott térrész tágulásához, és a benne változó, egymást és a nem teljesen 
azonos szemből érkezőket sikeresen el és kikerülő nagyobb energiaszintű szervezetek a 
változás és életforrás terének az elhagyásához, egymástól eltávolodásához vezet. A közös 
szimmetriafelületről, a torlódás és a részecskeszaporodás térrészétől elrugaszkodó, felszabaduló, 
a már jó irányba haladókhoz, más hasonló már lineáris keveredési folyamatba épülőkhöz 
társulókkal nagyobb térméretre növekvő, magasabb tömegszámra egyesülő, ezért egyre 
nagyobb saját térrészt igénylő állapot fejlődik ki. A nagy tömegű másodlagos, utód 
részecskék, már erősebben kölcsönható állapotban, az őket létrehozó elődök korábbi áramlási 
irányára, céljaira merőleges új, radiális irányban kifelé fúvó intersztelláris szélként, egymástól 
és a korábbi társaiktól is távolodó áramlásba kezdenek. A központosított életforrás, az 
egyesítés, párba kapcsolás térrészétől távolodásban már nemcsak az ellenkező irány felé 
elrugaszkodó, másra szakosodó elhagyott antirészecskék távolodnak egymástól és az életforrás 
téridő állapotától, hanem a közel azonos irányban haladók között is növekszik a távolság. Ez 
az alma, vagy trombita alakú szerkezet általános tértágulása, amikor minden nagyobb 
résztvevő, a sokkal kisebb egységek, a súrlódások következményeinek a beépülése és 
egymástól eltávolító hatása miatt egy ideig távolodni fog a hasonló analóg társaitól. A pettyes 
lufival szemléltetve a pettyek nemcsak nagyobbakká válnak, hanem a felfújódás időszakában 
folyamatosan nő közöttük a távolság. A tudományos gondolat alaposan félreértette a táguló tér 
fogalmát akkor, amikor nem talált más magyarázatot a megfigyelt csillagok és galaxisok 
egymástól távolodására. Feltételezhetően csak folyamatosan átrendeződő, a térben véges, 
de az időben végtelen térben élünk, amely, - bár a lokális állapotában látszólag változik, hol 
tágul, hol összehúzódik, keveredik és vegyül, a kisebb-nagyobb életrobbanások és a nagy 
összehúzódások, reccsek periodikus váltakozásában, - valószínűen állandó eredőjű. A térbeli 
összetételében és ezzel a tulajdonságaiban, a lokális részeredőkben egyszerre több 
dimenziójában és az időben is változó olyan térben élünk, amely az eredőjében valószínűen 
állandó. Az egyidőben változó dimenziók, tulajdonságok száma ennél jóval több is lehet, csak 
a már megismerteken kívüli, nekünk még ismeretlen dimenziókat, a főtulajdonságok közötti 
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részlehetőségekből kifejlődő, általunk még meg nem élt állapotokat, tulajdonsági 
lehetőségeket még nem ismerjük. Bár az élet főbb tulajdonság lehetőségei már ismertek, 
azonban a finomabb és folyamatos átmenetek, a mássá fejlődés olyan sok alternatív köztes, 
eltérő résztulajdonságot hozhat a téridő felszínére, amelyeket a ránk jellemző érzékelési 
tartományban még nem ismertünk meg 
Ha szemléltetni akarjuk a helyzetet, képzeljünk el egy szélnyomással, külső áramlással nem megzavart 
térrészt, amelyben könnyű életbuborékokat, felfújt luftballonokat halomba rakunk. Ha a halom lufi 
közepébe, sokkal kisebb életbuborékokat, levegőt, vagy gázt fújunk, a rakás közepén megnövekvő 
belső nyomás miatt, a lufik elkezdenek egymástól és a térrész közepétől is távolodni. Ilyenkor, a 
felfúvódó, kisebb szinten és centrális körzetben nagyobb életnyomásos tér esetén elvileg szinte minden 
lufi távolodik egymástól és a közös korábbi középponttól. Az általános, egymástól, a kellő azonosságú 
szervezetektől is távolodó tágulás, a megszokott tömegszámú, nagyobb térfogatú lufiknál gyakorlatilag 
lecsökkenti az egymással kialakítható kölcsönhatási és impulzus lehetőségeket és arányát. Miközben a 
féreglyukból kiáramló, az adott térrészben sokasodó kicsik és az általuk egyre messzebb sodort 
nagyobbak is távolodnak a kisebb nyomású környezet felé és egymástól, a nagyon nagy életnyomású 
centrális térrésztől, az ő életforrásuktól - amelyben nagyobb közös tömegbe fejlődtek- is távolodni fognak. 
Eközben az egymástól eltávolodó, elhidegedő, nagyobb azonosságú életbuborékok közötti impulzus 
arány nagyon lecsökken, akár csak a másodlagos, vagy harmadlagos, közvetett információs szintre esik 
vissza. Az egymástól és a féreglyuktól, az új keverék kialakulásának az állapotától is távolodó 
életbuborékok, a köztes helyméret (térrész) növekedése, a növekvő távolság, és az impulzus sűrűség 
csökkenése, az időegységre jutó keletkező hő csökkenése közben, más részben a buborékok egymástól 
elhidegülése miatt, a kifelé ható áramlási rendezettsége a közvetlen táguló környezet adott, eltávolodó 
minőségében az életnyomásnak és a térnyomásának a tartós, de véges lehetőségű csökkenésével jár.  
 
A változó, a nagyobb buborékok által összenyomott, kitáguló, az adott minőséget kisebb 
sűrűségben tartalmazó környezeti térrészbe, a nagyobb nyomásúvá váló térrészekből 
kiszoruló, és az éppen az ő minőségükben, téridő eloszlásukban kisebb életnyomásúvá 
térrészbe beáramló hidegfúziós idegenebb részecskék lehűtik az egymástól távolodó 
életbuborékokat és a közöttük táguló, a nyomásában csökkenő teret, lefékezve és megállítva a 
tágulást. Miközben az átalakuló térrészben a kiáramló hőtöbbletet felveszik a táguló 
életbuborékokba is beáramlani képes hidegfúziós lélek részecskék, és az ilyen tér, Orgon 
állapotúvá válva, a minőségi átalakulás közben a tágulásában lefékeződik, és a hőenergia 
utánpótlás elmaradása miatt hirtelen összehúzódik, a beáramló hidegfúziós részecskék egymás 
felé tartása miatt kialakuló impulzus hiány következtében viszonylag hirtelen összeomlik, 
amely negatív életrobbanást hoz létre. A negatív robbanás nem befelé nyomja a dobhártyát, és 
a környezeti térnyomást, hanem nagyságrenddel kisebbé válva az összeomló tér közepe felé 
ható kavitációs hullámot indít el, azaz szinte magára rántja a téridőt. Ez egy időre lelassítja, 
majd megállítja a közben lehűtött életbuborékok egymástól távolodását, és az összeomlás 
válaszreakciója után a vegyessé váló térrész, életbuborék méretben csökkenését. Az 
elhidegülést ezzel lefékező, és visszarántó negatív robbanás, a kiterjedt Orgon állapotban 
összehúzódást, és elkerülhetetlen keveredés közben egymásba vegyülést hoz létre. Az 
összeomlott, a környezethez képest túlhűlt térészhez viszonyítva, az ilyenkor még átlagosabb, 
melegebb környezet, az idősebb testvér toroid rétegének, a közvetlen környezetnek a visszaható 
ellenreakciója, egymás és egy közös új szervezeti lélek központ felé kényszeríti a lehűlt 
részecskéket. Ez a befelé ható lendületben egyesített közös, de többszintes életteret hoz létre, 
amelyben a féreglyukból beáramlott és itt egymáson differenciálódott eltérő tömegű, eltérő 
tömegszámú részecskék mellett, a közös térbe kerülnek a lehűlő és megnyugodó nagyobbak, is 
belekeverednek. Ezen kívül az oldalirányú testvéri (gyűrűs) rétegek belső részében élő és 
változó valamilyen minőségben érintetté váló részecskék, valamint a tér más dimenziójában, 
számunkra észlelhetetlenül az adott térrészt kitöltő, sokkal elporladtabb állapotú, nagyobb 
áthatoló képességű felmenői isteni részecskék is részévé válnak a szervezettségben újjáéledő 
térrésznek. 
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Az összeomláskor a még nagyobb külső életnyomás befelé ható nyomáshullámot indít el, 
amely a belső térben kialakuló negatív nyomás rásegít, mely a tér belsejében ható 
lendületösszegződést, hirtelen felszökő nagy nyomásnövekedést, erős visszaható reakciót, a 
megismétlődése pedig ritmikus pulzációt vált ki. Feltételezhető, hogy ekkor indul meg a 
közös térrész új szívdobbanása, az új vegyes élettér saját ritmusa.  
Ha a környezet nyomása, a belső sajáttér ellennyomásának a hirtelen felszökésekor éppen csökken, ez 
átmeneti ideig a nagyobb belső nyomás esetén ismét a saját térrész periodikus kitágulását 
okozza, amely mindig ellenreakciót, tartós (visszhangszerű) rezonanciát vált ki. Ha a korábban 
az átlagos réteggel fékezett háromszereplős térrész kétszereplőssé fejlődik vissza, nincs ami az 
egymásnak szánt ellenhatásokat elterelje, és elkezdődik egy adok-kapok rezonancia, 
periodikus változása. Mivel az új élettér szívdobbanási szaporúsága a tér méretétől a 
tehetetlenséggel ide-oda áramló részecskék tömegétől, és a folyamatban résztvevők 
mennyiségétől is függ, a kezdetben kicsi tér szapora, de még gyenge szívritmusa idővel, a saját 
élettér növekedésének a kikényszerítésével csökken, lassabbá, egyre kiszámíthatóbbá, egyre 
egyenletesebbé és a térrész növekedésével egyre mélyebbé válik. Mivel minden összeomlás és 
kitágulás végén, elkerülhetetlenül a környezetben lévő, vagy áthaladó idegenek is besodródnak 
a folyamatba, a résztvevők tömege és amplitúdója, reakciója növekszik. A besodródó 
idegenek, semleges szent lélek növekedésével idővel új szigetelő-közvetítő réteg fejlődik ki, és 
a rezonancia lecsökkenése után a szent hármas egyensúlya helyreáll. 
 
Gondoljuk át még egyszer a szaporodás és az új életre fejlődés folyamatát: 
Miközben a háromalkotós triumvirátusba szerveződött előző szent hármasból, az Apa, az utód közül a 
közvetítő szent lélek közül kiszorul, lebomlik az átlagos és vegyes állomány, és az előd szervezettség 
az elszigetelődés lebomlásával fizikai kontaktust hoz létre a már túl nagy azonosságú belső, XX 
melegfúziós állomány, és a még túl sokféleségű hidegfúziós, YY vegyes isteni állomány között. A 
korábbi szervezettség és ritmus elhal, de az előd szervezettség anyaga átcsoportosul az új szívcentrum, 
szervezeti centrum köré, és némileg megváltozó arányban és összetételben, átadva egymásnak a már 
számukra is terhes felesleges többleteikből, fiatal új vegyes, XXY, és YYX arányú, egymással már 
megfelelően együttműködő-képes új szervezettségű közös életbe kezd fejlődni. Ezzel az anyai és a 
távolabbi apai genetikai állományból az utódaik közé visszaáramló szent lélekből kifejlődő új vegyes 
réteg, ismét létrehozza a két szélsőséges XX és YY réteg között, a benne keveredő és a tömegben 
felszaporodó, átlagos és kellően vegyes, csak rá jellemző egyedi genetikai keverék arányát. 
 
Egy kicsit eltérő aspektusból leírva elmondva ugyanez a folyamat hasonló analóg 
következményt hoz létre.  
A túl alacsony életnyomása és a lehűlése miatt egymás és a közös központ felé áramló, az új 
tömegközpontban nagy életnyomást létrehozó buborékok közötti centrális, (köztes) térrész 
életnyomása egy időre ismét nagyobbá válik, mint a tömegi és a tudati tehetetlenség miatt a 
lehetőségüknél jobban kitáguló életbuborékokban. A kitágult életbuborékok határfelületén 
egymástól túlságosan eltávolodó átlagos részecskék közötti élethézagok áteresztő képessége 
megnő, amely miatt és közben, a nyomásában ingadozó, pillanatnyilag éppen nagyobb 
életnyomású környezetből, sok még nem felmelegedett, nem kitágult, a hidegfúziós identitását 
megőrző részecske jut be az éppen befogadóbb, egy időre ennél alacsonyabb életnyomású, őt a 
mindenfelől ható izotróp környezeti hatásoktól egy kicsit megvédő fiatal életbuborékokba. Ez 
a részleges áttelepülési, betelepülési, kiürülési lehetőség viszont egy időre csökkenti az 
elhagyott, kisebb telítettségűvé váló környezet tömegszámát, életnyomását, viszont növeli az 
életbuborékokban megnőtt, de már hidegfúziósabb erdőjű, a közösséget egy kicsit lehűtő, 
elszegényítő tömeg együttes mennyiségét, és az ellenreakciója lehetőségét. Ezzel csökkenti az 
így telítettebbé és nagyobb változás sűrűségűvé váló buborék téren a kölcsönhatás nélküli, 
neutrális áthaladási lehetőségét és arányát. (Ez azt is jelenti, hogy az ilyen forrongó rész kikerülési 
igénye miatt a környezetben egymás felé tartó szállítási útvonalak meghosszabbodnak, költségessé 
válik a szállítás és a közlekedés). Az életbuborékokba a túlnyomás kiengedésekor betelepülő 
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ekkor még hidegfúziós, és kicsire összehúzódott állapotban lévő sokféle, szélesebb spektrumú 
tömeggel telítődése, az információs energiaszintű hatások áteresztőképességének a csökkenése, 
viszont növeli az életbuborékok gravitációs affinitását, a legközelebbi legjobban árnyékolt, - 
az azonos minőséget elnyelő elterelő, tehát ezzel aszimmetriát létrehozó térrész irányába 
haladó részecskék kölcsönható lendületének, információs hatásának a befogását, a már irány 
eredővel is rendelkező kölcsönhatásra fogékonyságát. Ez azt feltételezi, hogy a nagyobb 
tömegszámú, vagy nagyobb változássűrűségű, eltérő minőséget tartalmazó térrészek felé 
csak az az életminőség terelődik az általunk gravitációs hatásként ismert következmény 
miatt, amelynek a lendületi tehetetlensége egyrészt abba az irányba esik, másrészt 
amelynek még nagyobb a hazai nagyobb azonosságú izotróp közegből meglévő, érkező 
háttérnyomása. Mivel azonban egy eltérő sűrűségű árnyékolóképes réteg, határfelület, vagy 
ilyen szervezet közelében az életbuborékokra ható lendület is differenciált, és a kívülről az 
izotróp térrész felől nagyobb arányú, szélesebb spektrumú, sokfélébb az árnyékoló térrészek 
felé áramló részecskék, kölcsönhatóképes lendületet és egyéb hatásokat adnak át a buborékban 
már együtt élő tömegnek. Az ilyen sokféleséggel telítődő életbuborékokra, és az árnyékoló 
felületeik közelében lévő, a beáramlókkal kellő azonosságú részecskékre a gravitációs 
erőkülönbség, eltérő lendület különbség, kinetikai erő fog hatni a nagyobb sűrűségű, az 
ellenhatásokat jobban leárnyékoló, kiszűrő, elterelő, vagy ilyennel nem rendelkező 
térrész felé. Az olyan hatásokkal ellátatlanul maradó közeli, de nagy tömegszámú térrészek, 
amelyeknek eddig jót tett a korábbi kapcsolat, erősebben vonzó hatásokat fejlesztenek ki a 
kapcsolat megmaradása, a korábbi minőség beáramlása érdekében. Feléjük megnő az affinitás 
és a vonzódás. 
A lehetőségénél nagyobb számú részecsketömeg eltartásának a terhe, és a buborék belseje, és 
egymás felé áramlás, a befelé alakuló rendezettség növekedése, az időre jutóan ekkor még a 
majdnem paralel, egymás felé és összetartó áramlási irány miatt is ez idő alatti túl kicsi 
impulzus arány, az eredőjében lehűlt, hőenergiában elszegényedett, egyre kisebb térbe 
kényszerülő, de már hidegfúziós, keveredő, vegyülő részecskékkel telítődő életbuborékokat 
összehúzódásra készteti. Ez miatt a hidegfúziós részecskéket magukba befogadó, a bennük 
növekvő részecske tömegtől terhessé váló és egy időre lehűlő, (a beáramló részecskékkel 
belülről is kellően hűtötté váló) anyai életbuborékok, szervezetek között lévő köztes távolság 
csökken. A terhessé váló nők elsőként többnyire a barátnőikkel beszélik meg az újdonságot, és a leendő apa az, 
aki többnyire a legkésőbb szerez róla tudomást. A nők többsége ilyen életfordulat idején hazamegy a 
szülői házhoz, az életforráshoz (ha teheti) amikor először teherbe esik, a terhessé váló, és a 
hidegfúziós részecskékkel is telítődő életbuborékok is ezt teszik. Növekszik a gravitációs 
beáramló kölcsönhatásokra a fogékonyságuk, és mivel magasabb biodiverzitásúvá és sokféle 
hatásra fogékonnyá válnak, a gravitációs lendületerő az életforráshoz közelebbi anyai rétegek 
felé áramlásukat okozza. Gaia soros megtermékenyülése egybeesik a bolygónk melegfúziós 
Napi felmenő, nagycsillag felé közeledéssel, az anyai genetikai forrás felé haladással. Ez 
nemcsak melegfúziós irányba és aszimmetrikus állapotba fejleszti az ilyen hatásba került, 
megesett anyává váló szervezeteket, hanem vélhető, hogy északról dél felé hatva, az ekliptikán 
való áthaladás után, ezen áramlási irányt megerősítve érkezik meg a vendég. A bolygónk az 
átlagosság terétől ettől kezdve kb. 3680 évig lineáris kiszámítható állapotban a melegfúziós 
irányba fog fejlődni, de azt követően erősen túlfejlődik, az élettér a hidegfúziós részecskék 
számára kiszámíthatatlanná és erősen alkalmatlanná fejlődik. Csak a nagyon védett táguló 
térben, kellő hidegfúziós életanyaggal hűtött, és az idegtengelyen ezt követően is beáramló, 
belülről hűtő hatású részecskékkel fékezett fúzió fejlődhet ki. A bolygónk ez idő alatt terhes, 
elhagyott, férfiellenes amazonná fog fejlődni. 
Az Orgon életbuborékokba a behatoló hidegfúziós részecskékkel neutrális eredőjű 
vízcseppekké, esővé válva a nagyobb tömegbe fejlődés egyoldalúbb erőhatásai következtében 
a nagyobb tömegsűrűségű, nagyobb árnyékoló képességű, az adott minőségben és 
ellenhatásban éppen alacsonyabb szintű térrész, réteg felé a leesésüket, áramlásukat okozza. 
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Tehát a szárazság tere és állapota felé fogunk fejlődni. Miként a tíz csapás idején, az átlagos 
időjárás erősen melegre és szárazra fordult. Lásd a Tíz csapásról az internetes beemelést a 61. oldalon! 
Mielőtt a bolygónk a túl melegfúziós, elfogult nagyanyai élettérbe indulnak, hidegfúziós apa 
csomagot, intelmeket is tartalmazó útravalót, belső hűtést kap. 
 
A régi életállapot, szervezettség és a lineáris evolúciós elhalása, és új életállapot kialakulása 
nagyon fontos része a kint és bent arányait megváltoztató revolúciós időszakváltásnak. 
Érdemes egy kissé elfordult más aspektusból, egy kicsit új nézőpontból újra átgondolni az életterek 
tágulás irányú nyomás és fejlődési irányváltásának a kialakulását: 
 
A féreglyukakba betorkolló idegcsövek áramlatai elé, magas életnyomású librációs 
térrészekbe kerülő bármilyen szervezeteknek, életbuborékoknak, (vagy lufiknak) az ilyen 
általános tér tágulás miatt egymástól távolodás, előbb kitágulás majd a lehűlés és az 
összehúzódás is következménye. Az égnek engedett luftballonok is előbb a meleg belső nyomástól, 
a hidegebb és kisebb nyomású környezetben a felemelkedés közben előbb kitágulnak. A hidegebb 
környezetbe kerülve, - tartós áramlás esetén,- a belső tartalomba beáramló, hideget beszállító, átadó, a 
meleget elvonó részecskék hűtőhatása miatt a térben összehúzódnak, egyre kisebbekké válnak. Ezzel 
egyre kisebb térfogatú közös térrészbe préselik a beáramlás után a megváltozó bentiekkel, a magukhoz 
közelebb, és magukba behatolni engedett, velük összekeveredő, ionosabbá váló, most-már együtt 
kisebb térben is elférő, átlagossá de vegyessé és bonyolultabbá is váló részecskéket.  
Ez azzal az okozattal jár a már nagyobb, és egymástól is távolodó, de eközben a belsejükben kellően 
vegyessé, és egymásra a kisebb részecskék szintjén kölcsönható képessé váló, de a rendelkezésre álló közös teret 
már sokkal hatékonyabban kihasználó életbuborékokra, hogy az ő szintjükön, mint a növényeknek télen 
alacsony impulzus sűrűségű hideg tél állapot (eredő) alakul ki. Az egymás felé, és a közös 
életbuborék középpontja felé áramló, radikális rendezettség egy időre lecsökkenti a belső 
feszültséget és az impulzusok arányát, amely miatt az ilyen terhessé és befelé, centrális 
rendezettségűvé vált buborékokban, még nagyobb, felgyorsuló összehúzódás és 
elkerülhetetlen egymás, és a közös tömegközéppont felé áramlás alakul ki. Ez viszonylag tartós 
lehűléshez és impulzusban szegényebb, békésebb, de a környezettől egy közös felülettel 
elszigetelt együttéléshez vezet. A környezettől elszigetelt, egy ideig kevésbé zavart 
életbuborékban egyre nagyobb lesz az összetartás és a keveredés, magasabb biodiverzitású 
sokféleség, és a már kényszerűen együtt élők között átlagosabb állapot eredő alakul ki, de az 
egymás felé és egy közös térrész felé áramlás azonban nem mehet a végtelenségig. A folyamat 
sikeresen koncentrálja, centralizálja a térben kialakuló hatásokat, és a minden beáramlik  és 
átáramlik a központ közelében állapot, az életbuborék (szervezet) központja felé továbbítja a 
térrészben ebben az időszakban keletkező részecske és impulzus energiát. Tehát erősen 
központosító, a várakozásokat és a reményeinket lehűtő hidegfúziós, megszorító, takarékoskodó 
kezdeti lehetőséggel indulunk a nagyévi nyárnak. 
Az időben és a térben is véges, a közös pont, térrész, a saját centrum felé áramlás, csak az 
esetben nem vezet végzetes közös impulzushoz, nagyon gyors népesség robbanáshoz, 
elporlódással együtt kifejlődő részecske szaporodáshoz, ha a közös pont, nagyobb azonosságú Vertex, 
az életforrás felé áramló, a saját nagyobb azonosságú terükbe visszahúzódó részecskék, az 
utolsó előtti pillanatban észre térve kikerülik egymást. Ha a szent keresztáramlás rendje 
szerint, a befelé áramlók, mielőtt végzetes, de túl nagy belső életnyomást létrehozó belső 
impulzusban egyesülnének, mások több apró fokozatos lépésben, stációban, irányváltozásban 
részesülnek. A túl nagy nyomást elkerülők kilencvenfokos elkanyarodással az eredeti, korábbi 
áramlási iránytól a közös életfelületen, a szimmetriasíkon, amely időspirálban folytatódik, 
egymással párokba szerveződve, idő folyamatban, egymáshoz és az átlagos állapothoz képest 
ekkor még nem túl nagy amplitúdóban kifelé terelődnek, akkor a végzetes impulzus, a 
népességet a téridőben végleg szétszóró egyidejű életrobbanás elkerülhető. A nagy közös 
impulzus elkerülését azonban az időbeli eltolás is segíti, mert a központi térrészbe beáramlók 
nem egyszerre, hanem lehetőleg az időben eltolva, egymás után besorolva járulnak a központi 
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(házasságkötő) párkapcsolatot szentesítő tér és megbízott elé. A kapcsolatot szentesítő térből 
az életfelületre kiáramláshoz szükség van a nagyobb életnyomású melegfúziós Vertexből, a 
tisztítótűzből, a központtól kiáramló, az egyesülési folyamatot segítő energiahatásokra, 
útmutató, és a pár sorsát vezető Kupidó, katalizátor részecskékre is. Ha a túl nagy lendülettel 
egymás és az egyetlen biztos, a közös pont, az eredet forrása felé áramlók nem térülnek el 
kifelé idejében, ha nem kerülik ki egymást, ha túl merevek, ha túlságosan összefonódtak, 
függőségbe kerültek másokkal, akkor a változatlan, de már az életnek rossz irányba tovább 
áramlók, a tisztítótűzként, saját életforrásként ismert Vertex, elporlasztó, lebontó élettüzébe, és 
egymáson elporlódásra kerülnek. Ilyenkor a már rossz irányban tovább áramlók, gyors és 
egyszerre, időeltolódás nélkül- lezajló belső differenciálódáshoz, a tisztítótűzben egymáson 
elporladáshoz, az életnyomás hirtelen nagyon magasra felszökéséhez, életrobbanáshoz vezet. 
Ez a központból kiáramló kisebb energiaszintű részecskenyomás az, amelyet féreglyukként, a 
tér tágítást és antigravitációt is okozó antianyagnak ismerünk. Ez az anyag ekkor már nem 
nagy egységekben, és a központ felé, gravitációs erőnek engedve áramlik, hanem a végzetes 
impulzus kikerülési lehetőségét elvesztve, a tisztítótűznek, életforrásnak, féreglyuknak is 
nevezhető, túl magas változás sűrűségű térrészben elgázosodva, nagy életnyomásra kitágulva, 
egymásról elrugaszkodva, DNS folytonosságban kifelé áramlik. Az antianyagnak képzelt 
részecskék erősen gerjesztettek, gáz, vagy folyékony állapotúak, a túl meleg impulzus térben 
nagyon gyorsan kitágulók, és a más irányból ide beérkezőkről kifelé dupla energiával, 
halmozott rugalmassággal egymásról elrugaszkodók.  Az élet e belső fordulópontjához kerülő 
nagyobb, elmerevedett, mások által ide sodort, kikerülhetetlen élethelyzetbe került részecskék 
már nem tudnak idejében irányt váltani, nem tudják ebben a méretben és összetételben az 
utolsó impulzust elkerülni. A velük szemben áramló, már tükrözött, szinte teljes azonosságú 
analóg szervezetekkel egymásnak áramlanak, és egymásról antirészecskékként 
elrugaszkodnak. Kellő rugalmasságú, éppen a legintenzívebb tágulás, (felfúvódás) 
állapotában a sikeresen, éppen szemből egymásnak áramló részecskéknél nemcsak az áramlási 
irányváltás, a kinetikai lendületváltozás, hanem a felfúvódás, a habosodás és elgőzölgés, 
elgázosodás miatt a térméret is hirtelen nagyon naggyá válik, amely szerencsés esetben 
nagyon nagy belső feszültséget és lendületet hoz létre. A felhabosodó, felfúvódó 
életbuborékok felületén kifelé lendített kisebb részecskék nemcsak összekeverednek a reakciós 
térrészben, hanem a lendületváltozás és a buborék határfelületének a tágulása is időben 
egybeeső halmozott elrugaszkodási, szökési sebesség elérést hoz létre. Mivel az elporlasztódó, 
nanoméretű egyedekre lebomló részecskék addigi kötöttsége és függősége hirtelen megszakad, 
az addig egymással kényszerű kapcsolatban és függőségben változók ismét elnyerik a 
szabadság és a függetlenség édes állapotát. Eközben a belső differenciálódás, az egymásnak 
áramlások után a ki és a szétáramlás elkerülhetetlen energia vesztesége miatt lehűlés, és a 
buborékokban is hol az összehúzódás, hol a gyors kitágulás váltja egymást, és radikális 
periodikus rendezettség változás erős életnyomás váltakozás fejlődik ki. Amikor a nagyobb 
méretű, és már vegyes kisebb részecskékkel felteltebb, terhes életbuborékokban éppen 
alacsonyabb életnyomás és összehúzódás, fejlődik ki, az életbuborékok, a bennük lévő 
állományra nyomás kifejtés közben összehúzódnak, de a köztes közös térrész ilyenkor 
inverzben növekedésnek indul. Az ilyen ellenkező fázisba fejlődő folyamatban az éppen túl 
magasabb életnyomású térrész szétterjed és dagad, az alacsony életnyomású köztes térrész 
összehúzódik (összenyomódik) és bomlás helyett, a térben elszegényedés közben a részecskék 
egymáshoz közelebb kerülnek. Mivel a túlságosan nagyon ingadozó, kiszámíthatatlanul 
változó térrész nem kedvező a lassan és nehezen kapcsoló, gondolkodó szervezeteknek, 
ezért ezek az ilyen kiszámíthatatlanul változó szervezetből, környezetből, a kevésbé váltakozó, 
az izotróp, mindenfelől egyszerre érkező hatások ellen némi védettséget adó, éppen alacsony 
életnyomású fázisban lévő életbuborékokba, ezek túl nagy életnyomása esetén pedig az éppen 
kedvezőbb életnyomású környezetbe, az éppen megfelelő méretű nagyobb életbuborékokba 
beáramlanak. Az élet elporlódott, nagyobb áthatolóképességű, érzékeny, és már veszíteni 
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valóval sem rendelkező lélek részecskéi mindig az életre alkalmasabb kisebb életnyomású 
térrészekbe áramlanak. A növényekhez hasonlóan, miközben a szervezetek belsejében, az 
energiavesztés és a táplálékhiány miatt kívülről is látható veszteség, lebomlás és zsugorodás 
fejlődik ki, az éppen összehúzódó, de most-már sokkal nagyobb tömegszámú, vegyes 
életbuborékokban, befelé és egymásnak áramlás és fokozódó belső nyomásban magasabb 
impulzus sűrűség, felerősödő differenciálódás alakul ki. Ez a környezethez viszonyítva 
nagyobb belső impulzus sűrűség, a szorgalmasabbá válás indítja el a belső életnyomás növekedést. 
Miközben az életbuborékok külső rétegei még összehúzódnak, a nagyobb életnyomású nyári 
időszak után, a lélek részecskéik elveszítése után alacsonyabb őszi, téli, az áramlásban 
azonosabban rendezett időszakban, a veszteség miatt kiszáradni kezdenek, látszólag egyre kisebbé 
válnak. Mivel ilyenkor a nanoszinten, a szervezet tér belsejében magasabb impulzus sűrűség 
miatt, a felületükön lévő már egy fraktálszinttel nagyobb, egy generációval idősebb részecskék 
között általános eltávolodás, elhidegülés és a kapcsolatok szétszakadása fejlődik ki, ez 
gyorsabb elporlódást hoz létre. A felületeken, a külsőbb rétegekbe kiáramlók, vidékre 
terelődők, elszegényedők miatt, auraszerű, az életbuborékot a környezetétől egyre jobban 
elszigetelő új felületi, vegyes réteg alakul ki.  A határfelületeken túl erős differenciálódás, és a 
határmenti forgalom leapadása miatt, az innen a szervezetek belsejébe, a centrumaiba 
menekülők, egyéb veszíteni valóval már nem rendelkező betelepülők növelik a belső 
életnyomást. Az elszigetelődés növekedése, a veszteség csökkenése miatt, a nagyobb impulzus 
sűrűségűvé váló, most-már a környezet felé kevesebb részecskét elvesztő életbuborékok 
belsejében azonban újra nőni kezd az életnyomás. Ez indítja meg a környezetben még a tél, 
a befelé irányuló paralel rendezettsége alatt az életképesen maradt növények egyre nagyobb belső 
életnyomásának a növekedését, az élet belülről kifelé fejlődő új csírázását. Mivel a 
szervezeti nyárban sok lélek részecske elhagyta a közösséget, ebben a minőségben a közvetlen 
környezetben lecsökken az életnyomás, túl sok szabad műveletlen tér alakul ki, amely miatt a 
szervezet felvételt hirdet, beengedi a belsejébe a máshol feleslegessé váló, a térész művelésére 
alkalmas tudással, képességgel, akarattal rendelkező, erre vállalkozó idegenből beáramló, 
környezeti részecskéket. Az elöregedő, a most-már ismét kellően vegyes életbuborékot a 
környezetétől, és a további veszteségtől is jobban elszigetelő, átlagos, jelen felületet alkotó, 
időben változó, de már a jobban záró határfelületen belül áramló réteg kialakulása, lehetővé 
teszi, a megfonnyadó, a hamvaikból feltámadó növényekbe, az éppen túl nagy nyomású, ismét 
izotróp hatású környezetből beáramló nagyobb lendületű, életnyomást ismét megnövelő 
mikrorészecskék befogását. Ez eredményesen meggátolja a közben kisebb részekre felosztott, 
kisebb kifutási, kisebb gyorsulási lehetőséggel rendelkező már idősebb belső, hazafi 
részecskék, a honos polgárok és élettermékeiknek, hatásainak a spontán, szervezetlen egyéni 
kijutását. A bejutók lendületének, tudásának, szorgalmának az átvétele, a túl gyors fejlődni 
vágyók megszelídítése, az életbuborékban kifejlődő életnyomás, egymással azonosan 
rendezett, közös jó irányba, most-már centralizáló belső irányba terelő időspirálra, 
szimmetriaspirálra, idősíkra elterelése lehetővé teszi, a megérthetőbb, a lassabb felfogásúak által is 
kiszámíthatóbb közös együttfejlődést. Ez lehetővé teszi a centralizálás után megfelelően 
újraosztott, a toroid rendszerben a határfelületek felé egyenletesen elosztott már gyorsabb 
változásra, gyorsabb megértésre és alkalmazkodásra képes ionizáltabb, több részecskével 
rendelkező, nagyobb sűrűségű hatóképesebb elöljárók által irányított, szervezést igénylő új 
lendületre kapó életváltozás kialakulását. Ez az élet azonban nem spontán szervezettségű, 
hanem a már több érzéssel, (a fiatalokkal) a tudattal, az átlagos korúakkal, a vegyesekkel, és a 
megértéssel, az idősebbekkel is erősen befolyásolt, módosított, ha úgy tetszik kreált.  
 
Bármiképpen kezdődött az életáramlás, kellett hogy legyen a kezdetben egy viszonyítási alap 
nélküli, csak érzéseket keltő és ösztönöket adó fiatalkori, tudatlan állapota. A folytatódásában 
kifejlődő kezdetleges, de még a megértéssel nem rendelkező, de már néhány megismert dolgot 
egymáshoz viszonyítani képes tudat, már a maga javára befolyásolni kezdte az életáramlást. 
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Ez az élet azonban csak akkor válhatott csak az isteni közösség megértést és bölcsességet 
elnyerő, az életet már mások, a nagyobb életközösség hasznára is befolyásoló részévé, amikor 
a Tao iskolájában, a tudatfejlődés útján eljutott a maga javára lemondás, a megértő 
képesség, és az élet rendjének az elfogadása állapotáig. Ez azonban már a negyedik 
generációs, éppen úton, vagy átalakulásban lévő, már szürke eminenciásként az aktívabb életet 
élő másik három generáció életét, bennük védetten és kellően közelről rendezőként 
befolyásoló, őszvégi és téli átmenetet jelentő, eddig inaktívnak hitt, nagyon kicsi 
energiaszintre elporladt, nagyon magas áthatolóképességű lélek részecskék lehetősége is 
segíti.  
Az élet feltámadásának a néhány eltérő változatban, átgondolt, leírt forgató könyvét olvasták! 
 
 
 
 
Az új szervezettség szívritmusának, az életjel visszajelzés, a visszahatás 
kifejlődése: 
 
Amikor a párosodó felmenők egymáshoz érnek, a korábbi utódréteg kiszorul a közös 
hálószobából, toroid gyűrűként, testvéri réteg öveként veszi körül az érintkezés helyét. Mivel a 
kiszorulásban tágítja és kompresszálja, nagyobb életnyomásra hozza maga körül a teret, ezzel 
még kijjebb szorítja a tőle kifelé változó, nálánál is idősebb testvér rétegeket. Az idősebb, 
erősebb és tehetősebb testvér rétegek részben ellenállnak a pozícióvesztésnek, és az idősebb 
testvér rétegekkel egyesült nyomással abban a pillanatban visszahatnak, amikor a párosodó 
elődök eltávolodnak egymástól. Valószínűen ez hozza létre azt a visszahatást, hogy az elődök 
párosodásakor egymásra és összenyomódásakor, a lokális túl nagy nyomású centrális térrészből 
kiszoruló legfiatalabb utódok, abban a pillanatban, - amikor az elődök egy kicsit is 
eltávolodnak egymástól, és csökken a központi, szaporodó tér nyomása, - visszahatnak, és befelé, az 
elveszett paradicsomba visszaáramló részecskéik lendületével új életnyomás csúcsot hoznak 
létre. Tekintsük az elődök hálószobáját a szív ritmusát is szabályozó szinusz csomójának. Ha e 
bizalmi, intim térrészt, a saját szférát megzavarják, heves ellenreakció kitörése, visszahatása 
várható. Tehát a központi tér nyomása ettől kezdve, az egymásnak áramló elődök ritmusában, 
és a fellazuláskor a belső környezet visszaható periodikusan felszökik, lecsökken, majd ismét 
felszökik, és újra hirtelen lecsökken. A periodikus váltakozást, az élet első megnyilvánulásait 
átélő, a centrális térrészben megfoganó új utód, életcsíra megszokja és megtanulja. Mivel a 
szülők, (elődök) egymástól eltávolodása, a közösülés megszűnése után is visszahat a kiszorult 
idősebb testvér, a visszaáramlási kísérletben periodikusan nagy lendületnyomás, nagy 
életnyomás alá helyezi a központi térrészt. Mivel az a még közel lévő előd élőrétegektől nem 
tud kitágulni, ezért minden összenyomás után a belső melegfúziós felmenői elődtér új 
ellenreakcióval visszahat és az összenyomott állapot után mindig kitágul. Ezzel elkezdődik és 
folyamatossá, kiszámíthatóvá válik az életcsíra körüli magzati tér periodikus szív ingadozása. 
A szinuszcsomó részecske állománya nemcsak megtanulja, hanem a benne lévő fejlett 
valószínűen Orgon jellegű anyabuborék részecskék, és a bennük fejlődő hidegfúziósabb, és 
vegyes részecskék túl nagyon összenyomása, túl kicsi térrészbe szorítása után, ezek azonnal 
kitágulnak, ellenreakcióval szinte robbanásszerűen válaszolnak az új élet beindításához 
szükséges térrész túl nagy nyomására. Az sem lehetetlen, hogy a toroid táguló gyűrű szorítása 
közben, kezdetben és sokáig az ekkor még egy kicsit kisebb életnyomású, engedőbb anya 
szervezetben, rétegben nő meg a nyomás, és az élet elején egy ideig ez adja a reakciót, az 
összeszorító bimre a Bam választ. Ez egy nyugtázó visszajelzés, annak a jelzése, hogy az 
anyai, vagy és a testvéri szervezetben keletkezett környezetváltozás hatását az utód megértette, 
nyugtázta, visszajelezte. Így válaszol a nagytemplom nagyharangjának a hívó szavára a szapora kistemplom 
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kisharangja. Az anyák figyelme abban a pillanatban azon idősebb de még kisgyermek felé 
fordul, amely betolakodik a szülők hálószobájában, és kitüntetett figyelemmel, enyhe 
bűnbánattal, ellennyugtázó reakcióval válaszol az érthetetlen tilalmon csodálkozó 
gyermekének, hogy Te is fontos vagy nekem kisfiam. A kisharangra a nagyharang ismét 
nyugtáz, és folytatódik az életérzelmi románca, szívdobbanása. 
 
 
 
A fogyasztás és a termelés másik aspektusa: 
Az olyan élőrendszerben, amelyben minden valamilyen nekik szükséges életanyagot, hatást, információs 
vagy már anyagi sűrűségbe épült, torlódott részecskéket fogyasztó szervezet képes ezeket az anyagokat, 
hatásokat magába integrálni, szippantani, elkerülhetetlen, hogy az elfogyasztott élethatások 
emésztésével, differenciálásával ne pótolja a környezetben másokkal kialakult súrlódásban 
keletkező veszteségét. A tömeg megőrzés, a veszteségek pótlása és a gyarapítás a megmaradás 
az élet egyik alapfeltétele, amely az életáramlás és a keringés részeként elkerülhetetlen 
súrlódásokban, a lendületváltásoknál kialakuló veszteséget pótolja. 
Az élet azonban nemcsak fogyaszt, hanem a szelekcióval termel, azaz a saját igényére 
kiválogatott, neki jó hatások mellett, a neki nem szükséges, vagy már nem jó hatású 
anyagokat, hatásokat is létrehoz. Ezek az életéhez és a működéséhez nem szükséges 
salakanyagok azonban nagyon megterhelik a szervezetét, ezért ezeket ki kell rendszeresen 
ürítenie a környezetben, nehogy nagyon felszaporodva benne elrontsa a kialakult életképes 
állapotát. Ha a környezete hasonló, éppen olyan hatásokra szakosodott, és ugyanazon hatások 
rosszak a számára, akkor a környezetben lévő szervezetek nem engedik a nekik nem jó 
hatásokat szabadon kiüríteni, a saját életterük, vagy és a közvetlen környezetükbe lerakni. A 
túl nagy azonosságú környezetben tehát nem jó élni, mert nemcsak az azonos fogyasztandó 
hatásokban erősödik fel a konkurencia harc és a hiánynövekedés, hanem az azonos jellegű 
kibocsátott, ilyen mennyiségben a környezet által felvenni nem tudó hatásokkal nem tudnak 
mit kezdeni. A fogyasztani kezdő szervezetnél tehát létkérdéssé válik, hogy olyan életteret, 
környezetet keressen magának, amely kisebb azonosságú, amely lehetőleg olyan hatásokra tart 
igényt és becsül meg, amely az ő terméke, kibocsátása. Az ilyen környezet szívesen ad át a 
saját, szintén túl nagy mennyiségben termelődő hatásaiból olyanoknak, akik képesek ezeket a 
környezetet ellenséges érzelművé tevő hatásokat semlegesíteni.  A fogyasztás és a kibocsátás 
lehetősége egyaránt fontossá teszi a környezet megválogatását, és ha adott az átalakító és ezzel 
a kibocsátó képesség, akkor olyan, kevésbé ellenséges, környezetbe áttelepülés, amelynek a 
feladása a szervezet számára jótékony hatású, és hasonlóan előszeretettel fogadja be, 
fogyasztja a számára jó feladásokat. Ha egy szervezet nem tud kellően rendszeresen 
kibocsátani, miközben fogyaszt, és életanyagokat enged be magába, ha felszaporodik benne az 
idegen és rossz hatású anyagok aránya, nagyon kellemetlen élethelyzetbe kerül. A túl magas 
idegen, ellenséges hatás arány kialakulása esetén veszélybe kerülhet az egyértelmű belső 
rendezettségének a fenntartását biztosító dominanciája. A túl jó emésztőrendszerrel 
rendelkező, és túl kevés folyadékot fogyasztó melegfúziós nők nagy része átesik egy olyan 
életidőszakon, amikor benne túl nagy szárazság alakul ki, és a könnyű lélek részecskék 
kivonása, eltávolítása után, túl nagyon besűrűsödik, beszárad a salakanyag, és egyre 
nehezebben tud megszabadulni tőle. A kínai orvostudomány igen jól ismeri a túl szárazzá váló 
élettér problémáit, orvoslását. Ha túl sok a tűz és kevés a víz, a szárazság elkerülhetetlen, és a 
szervezeti nyarába kiteljesedő szervezetek számára egyre differenciáltabbá válik a saját élettér. 
Miközben a külső aurák megnövekedésével a tavaszfejlődési ciklusát elhagyó nők, elérve a 
szervezeti nyár állapotát elkezdenek erősebben terebélyesedni, kerekedni, gömbölyödni, laza, 
zsíros, faggyús, vizes lélekállománnyal felhízni. Az erősebb differenciálódásban a belső 
nehezebbé és sokkal nagyobb sűrűségűvé váló, túldifferenciálódott bélsár egyre ragaszkodóbb, 
egyre nehezebben ürül ki az ismeretlen, ellenségessé váló világba. A szervezeteknek már 



 57

szükségtelen, sőt kifejezetten már rossz hatású, a kialakult dominanciát is csökkentő, a 
szervezeti fegyelmet rontó életanyagtól megszabadulás ilyenkor létkérdésé válik. Az ilyen túl 
jól differenciáló emésztő rendszerrel rendelkező szervezetekben, minden elfogyasztott 
életanyagból kivonódik a beépíthető nagyon hasznos, a majd valamikor hasznossá válhat és a 
nem idegen, nem mérgező életanyag, de az ennél rosszabb, túl idegen, nem alkalmazkodó 
képes, nem tanuló, nem beilleszkedő minősítést kapó életanyagok periodikusan 
elkülönítődnek, felgyűlnek, feszültséget és túl nagy belső zavart okoznak. A legnagyobb 
zavart azonban nem az egyértelműen rossz, és a szervezetnek szükségtelen, kiürítendő 
ellenhatású anyagok okozzák, hanem a kiszámíthatatlan, ingadozó, váltakozó, is minőséget 
elérők. Az ilyen életanyag hol együttműködő, segítő, máskor pedig hirtelen ellenségesre 
változó, ingadozó, kiszámíthatatlan. Az ilyen életanyagok többsége is eltávolítandók közé 
kerül, de eközben mindig kiszelektálódik, kiválasztódik egy kellően fejlett, de túl nagy 
mennyiségben termelődő, túl nagy azonosságú, ezért az azonosság szűrőjén áthaladó fiatal elit 
állomány, amely idővel konkurenssé, ellenhatásúvá, túl fejletté épülhet, szerveződhet. Az ilyen 
értékes anyagot, részecskéket a legtöbb szervezet nem engedheti meg magának, hogy 
eltávolításra, kidobásra kerüljön. Ez az életanyag egyrészt részben idegen, hadifogoly, vagy 
másokkal cserére kiváló, értékes, másrészt sokan olyan rejtett lehetőségekkel bírnak, amelyre 
a szervezetnek később, vész esetén nagy szüksége lehet, ezért e részecskék, gondosan 
elkülönítődnek, és a szervezeten belül saját átnevelő elit iskolákban, börtönökben, zárdákban, 
kolostorokban vagy a katonai alakulatoknál képzéseken, ideiglenes félreállításban, 
hatástalanításokban vesznek részt. A belül melegfúziós, de kívül hidegfúziós látszatú, férfias 
szervezetekben a vakbél a nehéz fiúk a túl idegenek, a rossz esetre tartalékolt túl fejlettek 
tárhelye, míg a prosztatában, a dülmirigyben a nőies elit gyülekezik, szaporodik, idősebb 
korban már erősebb ellenzékként terjeszkedik. A szervezetben megtartott értékesebb állomány 
a belül a hidegfúziós eredő felé fejlődő, de kívül még erősen melegfúziós, nőies 
szervezeteknél az elitképző petefészkekben gyülekezik, de a túl rossz eredőjűk miatt 
megtartottak, a túl fémes nehéz fenegyerekek itt is a vakbélben és környékén helyeződnek el. 
Most fordítsunk egyet az életszemlélet kerekén, és térjünk vissza azokhoz, akikből a kelleténél 
több megtartásra kerül, akik elértéktelenedve feleslegessé válnak a szervezetekben, de 
valamilyen érzelmi és egyéb erős kötődés miatt nem ürülnek ki a megfelelő kapcsolat 
nélküliekkel. A sok baráti érzelmű, vagy rokoni szervezet által megvédett, protezsált, de az 
adott szervezetben ennek ellenére kártékony, rossz hatású alszervezetek, ha nem semlegesítik 
őket megfelelően, túl rossz hatással el fogják rontani az egyébként egészséges szervezet 
eredőjét. Ahhoz hogy ez ne történjen meg, a legtöbb szervezet örömmel veszi a benne 
együttműködő olyan átlagos, nem teljesen idegen, beilleszkedni képes, de őt közvetlenül nem 
támogató alszervezeteket, amelyek arra szakosodnak a szelekció során, hogy az ilyen túl sok 
belső támogatott részecskét lekössék, hatástalanítsák, a károkozásukat és a rossz hatásukat 
megelőzzék. A semlegesítő szimbioták és a gazdaszervezetek tehát egyaránt érdekeltté válnak 
a túl sok káros hatású alszervezet semlegesítésében, közömbösítésében, esetleg 
elfogyasztásában, és tovább differenciálásában, abban, hogy az ilyen eredőben kellemetlen 
hatáseredőjű szervezeteket, azokat tovább szelektálják, felbontva átalakítsák eltávolítandó, és 
megtartható, beilleszkedni képes arányra. Az egyeztetett segítő fogyasztás, a szervezetek 
számára káros életanyagok kigyűjtése, eltávolítása mélyebb szelekciója tehát hasznos az ilyen 
re képes szimbiotákat befogadó szervezetek számára, és hasznos az ezért életteret, életre való 
lehetőséget és védelmet kapó, erre szakosodóknak is. Az élet egy része tehát mindenképpen 
érdekeltté válik a jó hatású fogyasztásban, a közös célra vonatkozó együttműködésben. Egyes 
szervezetek akkor is termelnek a bennük megtapadó, kifejlődő szimbiótáiknak, ha éppen a saját 
fogyasztásuk a háttérbe szorul, mert lényeges, hogyha később nagyobb falatokkal túl jóllakik, a 
szelekcióban segítő, alszervezetek jelen legyenek, és azonnal kifejtsék a domináns közösségre jó 
hatásaikat. A fogyasztás és a szimbioták beépülése, és a rossz hatású életellenes anyagok lebontása, 
átalakítása semlegesítése tehát az élet megtartott részévé vált. 
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Térjünk vissza a fogyasztáshoz.  
A mai korban az a szervezet, amelynek nem fogyasztják el a környezet résztvevői az általa 
átalakított, kitermelt, de belőle mindenképpen eltávolítandó, neki már túl nagy mennyiségben 
keletkező, már rossz hatásokat, az élet termékeit, hamarosan túl rossz eredőjűvé válhat. A 
mindenkori igénynél nagyobb mennyiségben, arányban felhalmozódó saját élettermékek 
elértéktelenítik egymást, növelik az élet feszültségét, és ha nem távolítják el időben a termelő 
közeléből elszigetelik a hatáscsere lehetőségét. Ráadásul a kiadható csere ellehetetlenülése 
megakadályozza a befelé irányuló import lehetőségét, eladósodást, elkötelezettséget, 
függőségbe kerülést okoz. A hatáscseréből kieső szervezetek nemcsak a függetlenségüket 
veszíthetik el, hanem a változtató, a rendelkezési, az alkalmazkodási és a cselekvési 
lehetőségeiket is. Amelyik szervezet pedig nem tud alkalmazkodni a környezet változásához, 
fejlődéséhez, az igények átalakulásához, annak a napjai meg vannak számlálva. Az ilyen 
szervezet csak mások támogatásával, segítségével képes fennmaradni, amelynek az ára az 
önállóság és a függetlenség elvesztése. 
Amelyik szervezet éppen nem termel ilyent, a fogyasztást megszokó, és csak ennek fejében a saját jó 
hatásokat az isteni környezetnek, az hamarosan bevétel, a neki a benne élőket lekötő, 
foglalkoztató, ellátó tehát mindenképpen szükséges jó hatások nélkül marad, azaz elromlik az 
egészsége, az anyagcsere egyensúlya, és miközben egyes hatásokból egyre nagyobb, de benne 
elértéktelenedő felhalmozása keletkezik, másban neki fontos jó hatásokban egyre nagyobb 
hiánya lesz. Mivel az ilyen szervezet, támogatás hiányában nem tudja pótolni a természetes 
veszteségét, a beérkező és a kiáramló, eltávozó részecskék eredője egyre rosszabb arányúvá 
válik, egyre kisebb lesz a tömegszáma, a hatóképessége és az ellenálló képessége. Ez a 
szervezet elsorvadásához vezet, amelykor a változtatóképes részecskékben könnyen negatív 
eredőjűvé válik. Ha ugyanis a szervezet nem veszi észre, idejében, hogy sokkal többet 
fogyaszt, mint amennyit elismerten, a környezet által igényelt jó hatásokból kibocsát, vagy 
amennyit a környezet még képes felvenni, akkor a gazdaságosnak látszó import folytatása 
miatt a saját termelésének a feltorlódása egyre nagyobb eladhatatlan, másra elcserélhetetlen 
állománnyá fejlődik. Eközben a továbbra is fogyasztott környezeti hatások befogadása, 
beáramlása miatt eladósodik, és ha nem tud az export-import arányán javítani, idővel 
fizetésképtelenné fejlődik. Az ilyen karmikusan, vagy energiában eladósodó szervezetben Két 
ellenkező irányú, egymást erősítő rossz folyamat alakul ki. Egyrészt nagyon felszaporodik a 
benne káros és értéktelen, a ráfordításoknál nagyobb bevétel ellenében már eladhatatlan 
hatások, és az ilyeneket létrehozó aránya, amely egyre nagyobb belső zavart okoz, másrészt nagyon 
felszaporodik a befogadott importra, támogatásra a tartozás aránya, amely külső zavart okoz. 
Idővel mindenképpen fel fog merülni a kérdés, hogy mivel tudná kijavítani a külkereskedelmi 
mérleghiányát, az egyenlegét, mivel tudná lefogyasztani a benne nagyon feltorlódott, már túl 
nagy életnyomát és fejfájást okozó rossz hatású alrészecskéket, életanyagokat, és mivel tudná 
növelni a bevételeit, csökkenteni a fogyasztását, megállítani az eladósodását. 
Ha megértjük, hogy a szinte egyszerre jelentkező problémák, fokozatos apró rossz történések 
folyamatos halmozódása, akkor az is megérthető, hogy a hosszú idő alatt elrontott dolgokat 
nem könnyű gyorsan visszafordítani ugyanazon az úton, amelyeken kialakultak. A 
revolúciónak éppen ez a sajátos megoldása, hogy a helyre állítást nem hasonló hosszú ideig 
visszafelé lejátszódó fordított eseménysorozattal éri el, hanem a gyors és szinte jelen idejű 
helycsere és a körforgás növelésével.  
Az életanyagok nagyon sokfélék lehetnek, de egymáshoz való viszonyukban jellemzően 
kétfélék lehetnek. Ha az egyik viszonylag nyugvó, statikus, már lefékeződött részecskékből 
szerveződött, azaz jellemzően megfigyelői, nézői és a változtató képesebbek módosításait 
elviselő, engedékeny, inaktív, receszív stádiumban fejlődik, akkor a hozzá képest eltérő, 
aktívabban áramló, változtató és cselekvőképesebb szervezetek dinamikusnak tekinthetők. A 
fokozatoktól és a különbségektől eltekintve a jellemző viszonyban az egyik szervezet mindig 
cselekvőképesebb, dominánsabb, több, erősebb, okosabb stb. részecskével rendelkezik és vagy 
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valamelyik tulajdonságában, amely éppen keresett, divatos, sikeres, vagy a változtatóképesség 
szerinti eredőjében fejlettebb, nagyobb hatóképességgel bír. Mivel a statikusabb részecskék 
egymáshoz és az aktívabbakhoz képest sokkal kevésbé áramlanak, lassabban és 
kiszámíthatóbban, csak kisebb térrészben mozdulnak el egymáshoz képest, ezért az aktívabbak 
a változtatók, a cselekvőképesebbek és az inkább a kisebb tömegű Mohamedekként a nagy, de 
egymást hatástalanító részecsketömeget eltartó hegyekhez áramlók. Mivel az aktívabb 
nagyobb eséllyel és a saját tömegéhez képest gyorsabban változik, ezért a lamináris 
rétegekben az aktívabbak és a passzívabbak viszonyában, általában a kisebb tömegűek 
mozdulnak el, csúsznak, vagy keringenek a nagyobb tömegűek, a nagyobb hatóképességűek 
körül. Ha azonban a lamináris körforgásban valamelyik nagy tömegű, de hozzá képest 
statikusabb szervezethez ér az áramló képesebb, fiatalabb, kisebb tömegű szervezet, a lokális 
sűrűség, a gravitációs és a fejlettségi eredő dönti el, hogy mely rész, szervezet kerüli ki a 
másikat, amely merevebb, rugalmatlanabb, lassabban reagáló, ezért inkább életakadályként 
megkerülendő. Pl. egy kisebb sűrűségű, az átlag fölé emelkedő, az alsóbb rétegekhez képest 
kisebb sűrűségű földrészt is a hátán hordozó nagy sűrűségű kontinentális talapzatú kéreglemez 
bukik e a másik, a nála könnyebb, fiatalabb lemez alá, vagy inkább a kisebb differenciálódik, 
és kerüli ki felfelé, kifelé, vagy megosztódva a neki átjárhatatlan életakadályt. A tapasztalat 
szerint, a nagyobb sűrűségben is együttváltozni képes idősebb melegfúziós irányba fejlődő 
lemezek, nagyobb gravitációs kényszernek vannak kitéve a továbbfejlődés felé, ezért 
rendszerint ezek a könnyebb, kisebb sűrűségű fiatalabbak alá lebukók, a nagyobb változás 
sűrűséget még elviselők. Amikor általános továbbfejlődési körforgás alakul ki, az áramló 
képesebb szervezetek egyrészt követik a számukra eleséget, fogyasztható jó hatásokat feladó 
csordákat, a termelőket. A lamináris lemezek körforgásában a nagyobb azonosságú 
életakadályhoz érve elkerülhetetlenül az alá, vagy az fölé, esetleg differenciálódás közben a 
melegfúziósabb részben a másik aláfordul, befelé haladó csigavonalba térül, miközben a másik 
rajta kifelé haladóval differenciálódás és felbomlás közben sok könnyű, elfolyósodó és 
könnyebben elgázosodott légies lélek részecskét ad vissza az isteni szövetségnek. A nagyobb 
tömegsűrűségű lemezek ez esetben fogyasztók is követik az életspirálon előttük haladva a 
Föld mélye felé alábukó, de már fejlődési zsákutcába, élethurokba haladó elődeiket. 
Amikor az egymás közelében változó aktívabb szervezetek, a folyamatos fogyasztás és a 
kibocsátás felhalmozódása miatt nagyon differenciálttá teszik a környezetüket, az átalakított 
korábban semleges statikus környezet megváltozik. Míg a kezdetben a statikusabban változó 
szervezetek környezetébe települő fogyasztók, rendszerint a statikusabb szervezetek által 
létrehozott, differenciáltabbá tett környezetben, szinte terülj-terülj asztalkára találnak, legalábbis 
jó eséllyel addig vándorolnak, amíg olyan környezetre nem találnak, amelyben éppen azok az általa 
fogyasztható, átalakítható anyagok halmozódtak fel nagy bőségben, amely szinte készen 
kínálja a letelepedést, az átalakítási és a másoknak feladási lehetőséget. Az ilyen környezetbe 
bevándorló, a környezetnél aktívabb szervezetek tartós ideig megfelelően ellátottakká válnak a 
nekik szükséges, jó hatásokból. Ha a keletkező és már nem eltávolítható, a környezetben túl 
nagy azonosságba torlódó saját hatások túl erős feldúsulása már nem jó a statikusabb 
környezetet adó szervezettségnek, akkor ez szívesen fogadja, látja vendégül a nála aktívabb, 
gyorsabban fejlődő fogyasztót, az átalakítót, a rossz hatásait hatásokat kiközvetítőt, amellyel 
akár szimbiota együttműködés is kialakulhat. Az ilyen környezet támogató, de legalább a túl 
magas arányban felhalmozott rossz hatásait lefogyasztó szervezeteket elviselő. Ilyen lehet egy 
bálnán vagy egy elefánton tanyát verő, a bőrükbe fészkelődött élősködőket fogyasztó, 
tisztogató hal, vagy madár. Azonban sokkal statikusabb szervezetek, pl. földrészek esetén is 
kialakul a szervezeti fogyasztás/kibocsátás, más anyagokká átalakítás, pl, ilyen életanyag 
halmozódik fel a nagy táblák határán, a talajbeli dómok boltozatokban kicsapódó kőolaj, 
földgáz, a tektonikus lemezek kenőanyaga. Természetesen nemcsak jó hatású, hanem a 
statikusabb szervezeteknek rossz hatású anyagok is termelődnek, ezért e lassabban változó 
szervezetek is hálásak azoknak a hozzájuk csatlakozó, sokkal aktívabb fogyasztóknak, 
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amelyek a káros anyagaikat, azok keletkezésénél gyorsabb ütemben fogyasztva leapasztják, 
vagy legalább mérsékelik. A szimbiózisnak számos, még általunk nem ismert formája létezik. 
Képzeljük el, hogy mennyi elfolyósodott és elgázosodott szerves és, vagy részben szervetlen 
életanyag keletkezik a nagyobb statikus mezők másokkal érintkező felületén, határrétegén. 
Ezek egyrészt nem viselik el a túl nagy nyomást, máskor lemorzsolódnak, elpárolognak, de 
sokan csak néhány, alacsonyabb változás sűrűségű réteggel feljebb kerülve ismét lehűlnek, 
lecsapódnak, kikristályosodnak, megszilárdulnak. A radikális irányban egymásnak áramló, 
torlódó, elfolyósodó életanyagok könnyebben betolakodnak az egymáson elmozduló nagy 
táblák repedéseibe, szegleteibe, élethézagaiba, amelyekben a kisebb életnyomású időszakban 
lehűlve kikristályosodnak, megszilárdulhatnak, és ettől kezdve éppen ezek az anyagi 
merevség, ridegség állapotába szerveződő túl nagy azonosságú, csak együttváltozó részecskék, 
életanyagok akadályozzák a nagyobb tömegű, nagyobb tömegszámú szervezetek, rétegek 
egymáson elmozdulását. A környezetben elhaladó bolygók és csillagok gravitációs hatására, a 
nagyobb sűrűségű lemezek lenyomódnak, mások felemelkednek, elmozdulnak egymáson, 
amely természetes elmozdulási, továbbfejlődési igényt ezek a kristásolyodott zárványok 
nehezítik, megakadályozzák. Képzeljük el, hogy amikor egy Nibiru féle, a Földnél több mint 
hússzor nagyobb, és valószínűen sokkal nagyobb sűrűségű, magas fémtartalmú bolygó elhalad a 
Vénusz és a Föld között, milyen erős gravitációs mozgásnak lesznek kitéve a kéregtáblák, milyen nagy 
feszültség kioldódások, tektonikai átrendeződések várhatók. A várhatóan nagyon erős 
rétegelmozdulások miatt recsegni, ropogni fognak Gaia lemezei, sok helyen elfolyósodnak e zárványok 
és rengeteg nem túl mélyen lefagyott, megszilárdult, a lemezek elmozdulásakor elfolyósodó, anyag fog 
elgázosodni, homok és porszökőkutakat, gáz és egyéb folyadék fel és kitöréseket létrehozni. A 
nagyobb nyomáson, és más katalizátor folyadék anyagok kialakulásának, oda áramlásának 
köszönhetően, akár tüzes részecskék segítségével e kristályok a túl nagy lokális nyomásban 
újra elfolyósodnak, felbontódnak, vagy közvetlenül szublimálnak, és az addig nagy erővel 
egymásnak pattanó lemezek végre, az életfejlődést akadályozók eltávolításával, 
megváltoztatásával szimmetriába kerülhetnek, feloldhatják a közöttük már régóta túl nagy 
feszültséget. Mivel az elfolyósodást megelőzően és az alatt is illékony, lelkesebb gáz és lélek 
részecskék már elpárolognak a túl nagy feszültségű térrészekből, ezeknek az észlelésével, 
mérésével, beazonosításával, a mennyiségük növekedésének a dinamizmusával, a 
különbségváltozással még azok kirobbanása előtt előre lehetne jelezni a tektonikus 
mozgásokat. Ezeket a gázokat, illékony részecskék gyors felszaporodását érzik meg órákkal 
korábban a nálunk nagyságrenddel érzékenyebb szagló és beazonosító szervezettel rendelkező 
állatok, és valószínűen az erre érzékenyen reagáló növények is. A törészónákba, és az 
aktivitásnövekedés irányába fejlődő tűzhányók környezetébe célszerű lenne telepíteni ilyen nagyobb 
érzékenységű állatokat, növényeket, de még a baromfik, a kutyák és a háziállatok is legalább fél nappal 
korábban érzékelik, és felismerhetően jelzik a szokatlanul erős, veszélyt jelző gázáramlás növekedését. 
Az sem lehetetlen, hogy a hét csapásból ismert sáskajárás, vagy más analóg érzékeny rovar 
tömeges elszaporodása közvetlen kolerációban van az ilyen, nekik ekkor tömegesen megfelelő 
jó hatásokat feladó változásokkal, de nem kizárt, hogy e rovarok tömeges megjelenése másik 
élőrétegek rétegszeleinek az összekeveredésével kerül át. Az ilyen túl nagymértékű 
elszaporodás mindig akkor tömeges, és jellemzően akkor történik, amikor az alsóbb szintek 
feladásai kellően folyamatosak, és egy nagymértékű fejlődéstorlódásban, az alulról felfelé 
fejlődő, és a felülről a nagyobb bonyolultság felől lefelé fejlődő eltérés lecsökken, és a két 
egymással szemben haladó, azonos eleségre, azonos célra törekvő élőréteg, pl. egy hidegfúziós 
és egy melegfúziós  részecskehad túl nagy azonosságra fejlődik. Ilyenkor lehet az azonosság 
forrása a sáskák túl hirtelen felszaporodó feladó elesége, amely túl nagy tömeges felvirágzást 
okoz az ő hatásaikat átvevő, sáskákba építő szervezetekben. Ha viszont ezeknek nem fejlődik 
ki idejében a fogyasztó rétege, az egymáson torlódó, a véges feladó eleséget elfogyasztó 
sáskák hirtelen túl sokan lesznek az egymásba érő térrészben, és a feladó réteg elfogyása miatt 
kénytelenek a lemmingekhez hasonlóan hatalmas tömegben más életteret, más élőréteget 
keresni, útra kelni. Az egymásnak torlódó, túl nagy azonosságot létrehozó energiahullámok 



 61

valószínűen megelőzik az életrobbanást, a nagyobb szervezetek közvetlen érintkezésével is 
járó, rövid idő alatt nagyon nagy tömegre kiterjedő tömeges szaporodását. A tíz csapásként 
ismert események tehát olyan előrejelzéseknek tekinthetők, amelykor a lineáris fejlődés, egy 
evolúciós ciklus lezárultával nemlineáris, revolúciós szaporodási ciklusba fejlődik. 
 
A tíz csapásról, az Interneten is fellehető anyagok más kutatók munkájából. 
Ószövetségben szereplő tíz csapásról állítják kutatók, hogy a valóságban is megtörténtek. Mégpedig 
nem a választott népért bosszút álló Isten tettei voltak, hanem inkább a globális felmelegedés és egy 
vulkánkitörés következményei. A National Geographic sorozatában tudósok taglalják az 
előzményeket. Számos régész úgy véli, hogy a csapások legtöbbje a Nílus-deltában található Avarisz 
(Hut-waret) ősi városának maradványain mutatható ki, amely II. Ramszesz fáraó uralkodása idején (i. 
e. 1279–1213) Egyiptom fővárosa volt. A leletek szerint a várost mintegy 3000 évvel ezelőtt ??? 
hagyhatták magára lakói, valószínűleg a tíz csapás miatt. A klímaszakértők alátámasztják: akkoriban a 
meleg, esős éghajlat hirtelen szárazra váltott. Ez nemcsak éghajlat változásra, hanem átlagosabb rétegen át 
melegfúziósabb felmenői élőrétegbe átáramlásra, rétegváltásra is utal. Az első négy csapás lehetséges 
magyarázata, hogy a Nílus az aszály miatt lassú, iszapos folyóvá vált. Vizét mérgező vízi alga festette 
vörösre. Az algák vezettek a békák, tetvek, legyek elszaporodásához. A békák kiáramlottak a 
szárazföldre is, ahol azonban a többségük elpusztult – ez viszont a rovarok elterjedését eredményezte, 
amelyek korábban a békák táplálékául szolgáltak. 
Ezért következett az ötödik és hatodik csapás: a rovarok olyan kórságokat terjesztettek, amelyekben az 
állatok és az emberek is megbetegedtek és elpusztultak. Később egyértelmű összefüggést mutatunk ki a 
fejlődési réteghatárok, az időhatárok átlépésével járó globalizációs események és a rétegegyesülések új 
vírusokba, és eltérő mutációkba fejlődő lehetőségéről. 
A hetedik, nyolcadik és kilencedik csapás a Szantorini vulkánkitörés következménye. Ez 3500-3600 
évvel ezelőtt történt)? A vulkáni hamu előbb sötétséget és hideget, majd hatalmas viharokat okozhatott 
– ez lehetett felelős a sáskahadakért is. 
Az utolsó csapás pedig – ami végre jobb belátásra kényszerítette a fáraót – az elsőszülöttek halála volt, 
ami egy, a gabonakészleteket megfertőző, azonnal ölő gomba műve. Az elsőszülöttek ugyanis elsőként 
vehettek az ételből, így a méregtől azonnal meghaltak. 
Ujlaki Ágnes munkájából. 
 
…A bibliai tíz csapás: Végső kínok 
Santorini bő háromezer évvel ezelőtt gigantikus katasztrófa színhelyévé vált: a sziget vulkánja az ókori 
világ legnagyobb robbanását produkálva kitört, nem csupán magát Santorinit darabjaira törve, de az 
egész Mediterráneumot káoszba taszítva. Első hallásra mindez csupán geológiai érdekességnek tűnhet, 
ám a tudósok egy nemrégiben napfényre került adat birtokában egyre többször teszik fel a kérdést: 
Nem lehetséges, hogy ez a katasztrófa áll az Egyiptomot jégesővel, sáskahaddal és nappali sötétséggel 
megverő hetedik, nyolcadik és kilencedik csapás mögött? 
A szigeten bolygónk egyik legnagyobb vulkánkitörése: a Minószi kitörés (melyet néha Thérai 
kitörésnek is neveznek) 3600 évvel ezelőtt, a Minószi civilizáció csúcspontján következett be. A 
kitörés egy több száz méter vastag vulkáni hamu-üledékkel körülvett óriási kalderát hagyott hátra és a 
kiváltott cunami-val közvetett módon hozzájárulhatott a 110 km-re délre fekvő Kréta szigetén a 
Minószi civilizáció összeomlásához. Egy másik népszerű elmélet szerint a Thérai kitörés a forrása 
Atlantisz legendájának.[2] 
Egyes elképzelések szerint a szigeten történt robbanást messze földön megérezték, és akár okozója 
lehetett a 110 km-re délre lévő Minószi civilizáció (Kréta) összeomlásának. Egy másik elmélet szerint 
a szigethez köthető az Atlantisz legenda. Több tudós gondolja úgy, hogy a Szantorini egyik ókori 
kitörése alkalmával eredményezte Egyiptomban a bibliai háromnapos sötétséget. Akkoriban még 
aktívabb lehetett a vulkán mint most, és elég erős, hogy annyi sötét korom- hamufelhőt okádjon ki, ami 
egészen Afrikáig befedte az eget.  
 
Csuták Máté munkájából: 
Körülbelül 3500 évvel ? ezelőtt hatalmas vulkánkitörés rázta meg a Földközi-tenger keleti medencéjét, 
s megpecsételte az egész Mediterráneum akkor legfejlettebb civilizációja, a Mínoszi Kréta kultúrájának 
sorsát. A katasztrófát Thira, a Görög szigetvilág egyik kis szigete okozta, mely Kréta partjaitól északra, 
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attól nagyjából 110 kilométerre található. Kr. e. nagyjából 1500 körül ez a kis vulkáni sziget egész 
egyszerűen fölrobbant. A hatalmas explózió egyike volt a világtörténelem leghatalmasabb és 
legpusztítóbb tűzhányókitöréseinek. A robbanás által keltett szökőár (cunami) egyenesen nekirohant 
Kréta szigetének, és teljesen elpusztította a parti településeket. Az óriási mennyiségű vulkáni por és 
hamueső a terményt tönkretéve éhínséget és további pusztulást okozott. Mindez meghatározó volt 
abban a tényben, hogy a virágzó tengeri kereskedelmi hatalom, a krétai civilizáció teljesen lehanyatlott, 
átadva helyét a későbbi kultúráknak, a föníciaiaknak és a görögöknek. 
 
Fekete István, Kovács András munkájából: 
A Hellén-ív hátán 
A térség kutatói megpróbálkoztak azzal, hogy az ott végbemenő, ma is aktívan ható folyamatokat a 
földtörténeti középidőig, a mezozoikumig – 235 millió évig – visszanyúlóan értelmezzék, s ez a 
lemeztektonika elméletének segítségével nagyrészt sikerült is nekik. Az idő tájt a mai Földközi-tenger 
helyén egy ősi tenger, a Tethys vize hullámzott. Ez később az afrikai és az eurázsiai kéreglemez 
egymástól távolodó mozgása következtében óceánná tágult. Miközben másutt a kialakuló óceáni 
aljzatot fokozatosan elborította az óceáni hátságokból feltörő híg bazaltláva (lásd múlt heti Rugdalódzik a 
szigetembrió című írásunkat. – A szerk.), a két földrész pereméről kisebb földrészdarabkák: mikrokontinensek 
váltak le. (Ilyennek tekinthető Korzika és Szardínia szigete is.) 
Mintegy 65 millió évvel ezelőtt (időhatár, déli melegfúziós nagyévi napforduló) a két szárazföldi 
lemeznek egymástól való távolodása megszűnt, sőt, majdnem ellentétes irányúvá vált. Hatására a 
lassan bezáruló óceánban az összenyomódás során a mikro kontinensek és a talapzatok egymásnak 
ütköztek, s különböző erősségű szubdukciós, azaz alábukási övezetek jöttek létre. 
 
 
A Hét csapáskor kialakult háromnapos elsötétedés egyéb lehetőségeiről: 
Az egyiptomi információk alapján ismert, a hidegfúziós X. Napbolygó, a Nibiru korábbi előző 
elhaladásakor kialakult tíz csapás egyike a háromnapi sötétség: Mivel nagyon sokféle leírásból 
ismerjük, kétségtelen, hogy megtörtént! Felvetőik a kérdés, hogy mi okozhat ilyen tartós 
elsötétedést, mi takarhatja el a napot ilyen tartós ideig, hogy az egyik féltekéről sem látszik? 
Bár az utóbbi állítás nem bizonyos, az azonban igen, hogy az ilyen bolygó együttállásoknál, mint a korábbi 
elhaladásakor, és a 2012-es év végén is várható esemény idején, a Nap és a Föld között átvonuló, az elhaladása 
alatt és a Napot is kitakaró Belső bolygók közül sem a Merkúr, sem a Vénusz nem olyan nagy, és mindkettő túl 
gyorsan elhalad a nap előtt ahhoz, hogy háromnapos sötétséget hozzon létre. Az is kétségtelen, hogy a Nap 
és a Föld között valami olyan nagyobb részecskesűrűségű valaminek, pl. részecske vagy 
gázfelhőnek kellett lennie, elvonulnia, amely egyrészt elég nagy volt ahhoz, hogy eltakarja a 
Földtől a Napot, és eléggé sűrű ahhoz, hogy a jellemzően egyenes irányba haladó fotonok ne, 
csak a lendületben töltöttebb, és a nagyobb spinű részecskék hatolhassanak át rajta. Ez lehetett 
egy a sztratoszférába feljutó, de földi eredetű tűzhányó kitörés napokig a környezeti eget 
eltakaró hatalmas hamufelhője, vagy külsőbb, a környezetben a Nap és a Föld között elhaladó 
nem szokványos részecsketömeg valamilyen eddig nem ismert megjelenési formája. 
A Nap szimmetriasíkján áthaladás azonban okozhat olyan a Naptól távolodva kifelé szélesedő 
és egyre nagyobb mennyiségű anyagba szerveződő, az itt áthaladó számára a Napot egy időre 
kitakaró holtsávot, amely miatt a neutronszórási sávon áthaladáskor ezek a még nem 
bolygónyi méretű kisebb naputódok néhány napra eltakarhatják a Bolygóktól az anyai Napot. 
 
 
 
 
 
 

 

  Idősebb, nagyobb, a Napnak apai hidegfúziós rendszer határoló rétege 

Idősebb, nagyobb melegfúziós Napszülő, anyai rendszer határoló rétege 

Ekliptika, határfelület és forgási sík, 
időspirál, életspirál: 

Fejlődési gyűrű élettér

Aspektus 6 a Szintézisből áthozott 49. Ábra:
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Lásd az Aspektus 4-ből átemelt ott 14. számú ábrán az ekliptikán áthaladáskor felsorakozó bolygói együttállás 
bemutatását.  
 

A bolygói együttálláshoz és az ekliptikán áthaladáshoz felsorakozó Napcsalád: 
4. ábra: Az ekliptika és a határfelületek kereszteződései: 

 

 

     Nap 

 

 

 

 

 

 

Ha a bolygók ekliptikával bezárt ismert szögeit ábrázolva egy közös ívvel összekötjük 
őket, megkapjuk a Nap szülői gömbfelület határrétegét, életspirál szakaszát, amelyen az 
egész naprendszer halad a szülői közösségek felé. Ekkor még nem egészen látható, inkább 
csak sejthető, hogy a bolygók felsorakoznak az egyenlítői közös síkra az anyai Nap mögé. 

Az anyagfejlődési időspirál, az anyag fejlődési út keresztmetszetének ábrázolása: 
Az 5. ábra az Aspektus 6 ból, a Szintézisből átvett 63. ábra:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 6. ábra a Szintézisből átvett 65. ábra:  Az időkapcsoló, az evolúció revolúciós léptetése. 
 

 

 

Merkur 7 fok 

Vénusz 3.4 fok 

A Föld 0 fok 

Mars 1.8 fok 

Jupiter 1.31 

Szaturnusz 2.5 

Uránusz 0.77 fok 
Neptunusz 1.71 fok 

Plutó 17 fok 

Az időspirál, neutronszórási iránya 
kerületi irányú, a közegelállás miatt 
elmaradó spiráluszályt képez. Az 
éppen ezen a vékonyrétegen áthaladó 
Föld egy időre kitakarásba kerül. 

A spirál két oldalának a távoli külső 
torlódó szakaszán egyre nagyobb az 
aszimmetria és ezzel egyre nagyobb a 
tömegbe épülés, amely elsősorban a 
környezeti részecskeanyag jelenlétének 
és a változásának a függvénye.

Sok fényévre eljutó nagyenergiájú 
neutronszórás. A neutronná vált 
részecske-párok csak lassan 
növelnek saját tömeget, ők 
közösségekben élnek. 

Távoli apai támogató progenitor

Apai hidegfúziós életspirál 

Ort övezet, a 
Napcsalád 

külső 
határfelülete 

Hidegfúziós 
felmenői 

életbuborék
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A Napnak is hasonló időspirálja van, amelyben kiáramló, vegyes neutrálisabb életanyag a 
határfelületeknél, az életakadályoknál torlódás esetén bolygó szervezetekbe épül. Az 
időspirálon periodikus áthaladáskor, e részecskék vékony rétegében áramló neutronok 
eltakarják, befogják, vagy és megváltoztatják a jellemzően csak egyenes, illetve a tömeg és a 
sebesség aránya miatt csak kis görbülettel áramló a foton részecskéket. A neutronsáv kifelé 
egyrészt szélesedik, másrészt az elődeiket, az életutat keresztező nagyobb életakadályoknál 
idegen határfelületeknél (potenciál gátaknál) utolérő részecskék, egyre nagyobb tömegű közös 
szervezetekbe épülnek. Egészen addig gyűlik a tömeg és az elhatározás, amíg kellően naggyá 
nem válik a továbbhaladásra késztető tömeg együttes lendületenergiája, közös akarata. A Föld 
jelenlegi áthaladását megelőző, 3600 évvel ezelőtti áthaladásakor is ilyen életsíkon, 
szimmetria rétegen, részecskemezőn kelt át, amelyen a nagyévi időritmus szerint nyolcad 
eseményeknek tekinthető. 
 
Az Ort övezet felé, a Napcsalád pólusainak a területéig kiszélesedő szórási sáv, élőréteg a 
Földnél is elég jelentős méretű ahhoz, hogy az ekliptikán kívüli térrészből, kellő felső, vagy 
alsó rálátásból még megfelelően átlátható maradjon. De ha e sávon éppen áthaladó bolygónk a 
szórási sáv élével kerül egy irányba, a kitakarás befelé haladásig egyre erősebbé válik, majd a 
neutronsáv, a felmenői határréteg elhagyása után ismét csökken. Amint a vékonyréteg túlsó 
felére kerülünk, ismét ráláthatóvá válnak a Napcsalád velünk együtt egyszerre áthaladó 
bolygói, és a Nap is. Van azonban egy másik alternatív lehetőség, elképzelés, teória, amely 
helyrehozhatja azt a zavart, hogy az ilyen Napi neutronsávon, szimmetria sávon egy 
nagycsillag körüli keringés során, azaz kb. 25600 évenként csak kétszer, egyszer lefelé és 
egyszer felfelé áthaladunk. Ez esetben kb. 3600 évvel ezelőtt, a Nibiru korábbi elhaladásakor, 
annak ellenére, hogy valószínűsíthető a bolygók hasonló együttállása, felsorakozása nem 
haladhattunk át az ekliptikán. ??  Egy másik fontos nagyévi nyolcad csillag idegtengelyen, egy 
másik szimmetriasíkon ellenben áthaladhattunk, amely lehetséges, hogy hasonlóan széles 
takaró zónát hozott létre ez idő alatt. Ha az ekliptikát a napéjegyenlőségnek, a nagyévi tavasz, 
vagy őszponton áthaladásnak tekintjük, az égi órán ekkor 3 vagy 9 órára jár a mutató. Ez 
várható most. A déli, vagy az északi Napforduló, azaz a nagyévi órán hat, vagy 12 óra sem 
lehetett a 3600 évvel ezelőtti áthaladáskor, mert csak 12800 évente kerülünk ilyen pozícióba. 
Az ekliptikán áthaladás után az ismereteink szerint 6400 évig a szélsőséges, de sokáig azonos 
irány és kiszámítható állapot felé fejlődünk, és csak ezt követően válik ismét határozatlanabbá 
és a nagyévi egyenlítő felé visszatérülővé a bolygónk. Ha addig az északi, hidegfúziós 
felmenői, Napi nagyszülői csillag felé áramlott, haladt, akkor ezt követően már attól 
visszafelé, az ekliptika, és a másik, melegfúziósabb napi felmenői réteg, szervezet felé 
áramlik. Ha azonban tévesek az ismereteink, és lényegében egy nagyévi naptárciklus nem egy, 
hanem két nagykörből áll, amelyikből az ekliptikától távolodás csak 3200 évig tart, akkor 
érthetőbbé válik az idegen határfelületen az elsötétedés és a túllendülés, a túláramlás utáni 
visszatérülés is. Tételezzük fel, hogy jók az ismereteink, és van a két szélsőséges 6 és a 12 óra 
állás, illetve a 3 és a 9 órai negyed-állások között egy olyan felmenői csillagpár, amely éppen 
4,5 -7,5 – 10,5 illetve fél kettő irányában van a szimmetria tengelye, a szimmetria sávja, és 
ezek esetleg oldalirányú visszatérítők. Ha a napot, mint melegfúziós szervezetet létrehozó apai 
körcsillagok szintén részt vesznek a közös utód táplálásában, akkor a létrehozó támogatókat 
összekötő idegtengelyekre merőleges jellegű szimmetriasíkok, neutronszórási sávok meglétét 
kell feltételeznünk, amelyeken áthaladás az ekliptikán áthaladással analóg eseményeket hoz 
létre. Háromezer hatszáz évvel ezelőtt nem a sarkcsillag volt a pólusok irányában, hanem egy 
másik felmenői csillagpáros. Ez esetben ezen a szimmetriasávon áthaladáskor is takarásba 
kerülhet a Nap. A lehetséges más alternatívák azonban nemcsak ezeket a lehetőséget hozhatják 
létre. Hogy ezt megértsük, vissza kell térnünk a Nibiru féle sármos szervezetek szerepére. 
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A férfias, hidegfúziós Nibiru bolygó szerepe a Napcsalád életében: 
Kezdjük azzal a megfigyeléssel, hogy a bolygók órája nem egyformán mutatja az egyébként 
analóg időt. A Merkúré gyorsabban jár, a Vénuszé azonban a Merkúrnál lassabban, de a 
Földnél gyorsabban, bár most éppen eltérőn. A külső bolygók Nap körüli keringési ideje, ezzel 
a tavasz és ősz napéjegyenlőségi áthaladás ideje, a nagyobb szimmetriába kerülés ideje is 
eltérő, egyre hosszabb. Ha kifelé megyünk, a Mars a Földi idő viszonylatában kb. 10 havonta 
kerül napéjegyenlőségi szimmetriába, a Jupiter azonban már 5,9 évente. (el Ninó ritmus), a 
Szaturnusz 14,7 évente, az Uránusz 42 évente és a Neptunusz pedig 82 évente. Minden külső 
bolygó, a belsőhöz hasonlóan, a keringési ideje alatt egyszer anya közelbe, Napközelbe, 
egyszer anya-távolba, Naptávolba, (apa-közelbe) kerül. Ha a Nibiru keringési ideje kb. 3600, 
(jelenleg kb. 3660) év, akkor átlagosan 1830 évente halad át a saját rétegének a 
szimmetriasíkján, az e síkra merőleges elődei tömegfelezőjén, neutron szórási sávján. Nem 
szükségszerűen az általunk ekliptikának ismert szórási sáv az egyetlen és jelentős szimmetria 
felület, hanem minden bolygónak saját szórási és neutron síkja van, amely lényegében 
tömegfelezőt képez a felmenői elődei életbuborékjai, élőrétegei között. Ezek a 
szimmetriasíkok, neutron szórási sávok részben életakadályokként, potenciál gátakként, 
felmenői határfelületekként keresztezik és lehatárolják a bolygónk mozgási bolyongási 
lehetőségeit, amelyek részt vesznek a hatásukkal, a visszatérítésükkel, vagy éppen a 
segítésükkel a bolygónk életének a befolyásolásában, ezzel a mi életünk befolyásolásában is. 
Ha megnézzük a történelemből ismert nagyobb vulkánkitöréseket, ezek ritmusa valószínűen 
meg fog egyezni az ilyen határfelületeken áthaladással, illetve az egymást erősítő, gyengítő 
áthaladások halmozódási ritmusával. (Lásd az Interneten más szerzők kigyűjtésében a Történelmi 
Vulkánkitöréseket). Ráadásul ezek nagy valószínűséggel csak a ténylegesen kialakultak töredékei, 
amelyek mellett, nagyobb felmenői csillag együttállások is hasonló kéreg és tektonikus mozgásokat 
hoznak létre. Lásd később az összefüggéseket a határfelületi áthaladások és a kéregmozgások között. 
 
Történelmi vulkánkitörések 
Az elmúlt 3500 év alatt az emberiségnek sokszor kellett szembenéznie bolygónk aktív tűzhányóival. Az 
időszámításunk előtti 3. és 4. századból maradtak fenn feljegyzések a vulkánok kitöréséről és az akkori kor 
tudósainak feltételezéseiről keletkezésükkel, működésükkel kapcsolatban. 
A Föld mélyében fortyogó kőzetolvadék időről-időre a felszínre tör, egyszer látványos természeti jelenség, 
máskor halált hozó katasztrófa. Az alábbi lista koránt sem teljes, hisz bolygónkon vulkánok ezrei találhatók. 
Jelentős részük nem aktív, sok viszont folyamatos figyelmet igényel, hogy megelőzhető, de legalább 
csökkenthető legyen egy esetleges természeti csapás é következményei. 
 
- Kb. i.e. 1500. - Thera/Santorini – Görögország, Feltételezhető a Nibiru korábbi Napközeli elhaladása 
Explozív (robbanásos) kitörés, szökőár alakult ki, a minószi kultúra valószínű pusztulása 
- Kb. i.e. 250. Ilopango - El Salvador 
Explozív kitörés, a maja indiánok áttelepülése a termékeny felföldről a kevésbé termékeny Yucatán-félszigetre 
- 79. - Vezúv - Olaszország 
Explozív kitörés, hamuhullás, izzófelhők, iszapárak - Pompeji, Herculaneum és Stabiae pusztulása 
- 1006. - Merapi - Jáva/Indonézia  Explozív kitörés, virágzó városok és pompázatos templomegyüttesek 
pusztulása. A halálos áldozatok száma ismeretlen 
- 1586. - Kelud - Jáva/Indonézia   Explozív kitörés és iszapárak, tízezer körüli halálos áldozat 
- 1631. - Vezúv – Olaszország  Hamueső, izzófelhő. A láva eléri a tengert, 4000 áldozat 
- 1638. - Raung – Indonézia   Explozív, izzófelhők, iszapfolyamok és 1000 halálos áldozat 
- 1640. Komagatake – Japán  Explozív kitörés, árvíz, mérges gázok, 15 000 lakos menekül a halálos kitörés elöl 
- 1669. - Etna – Olaszország  Effuzív kitörés, Catania város részbeni pusztulása 
- 1768. - Cotopaxi – Equador  Explozív, hamueső, hatalmas károk a növényzetben, majd állatpusztulás a 
takarmányhiány miatt 
- 1783. - Asama – Japán   Explozív, iszapfolyamok, 1200 halott 
- 1783. - Laki-hasadék – Izland   Explozív és effuzív kitörés. Mérges gázok pusztították el az állatállományt. Az 
éhínségnek az izlandi lakosság egyötöde áldozatul esett. 
- 1790. - Kilauea - Hawaii 
Explozív, vízgőzkitörés. A ma effuzívan aktív Kilauea feljegyzett kitöréseinek leghevesebbike. Forró gáz terült 
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szét, amelyben megfulladtak a hawaii-i Keoua király katonái és kísérői, közöttük asszonyok és gyerekek. 
- 1792. - Unzen – Japán  Explozív, iszapár, árvíz. Shimabara kikötőváros lerombolása. 
- 1815. - Tambora – Indonézia  Explozív, hamuhullás, árvizek. Éhínség, a kitörésnél 10 000 halott, további 
nyolcvanezren haltak éhen a termés pusztulása miatt. A történeti idők legnagyobb kitörése. 
- 1822. - Galunggung - Jáva/Indonézia  Explozív, iszapfolyamok. Nagy pusztítás, kb. 4000 halott. 
- 1883. - Krakatau – Indonézia  Explozív, szökőár és hatalmas vulkáni hamu, ami körbeért a Földön. A közeli 
partokon 36 ezer ember esett áldozatul a szökőárnak. 
- 1902. - La Soufriére - Karib-tengerE   xplozív, izzófelhők és 1600 halott. 
- 1902. - Mt. Pelée -  Karib-tenger  Explozív, izzófelhők. A XX. század legsúlyosabb vulkánkatasztrófája, kb. 30 
ezer halott, St.-Pierre város megsemmisülése. 
- 1911. - Taal - Fülöp-szigetek   Explozív, légnyomás és szökőár. A mérges gázok 1335 embert öltek meg. 
- 1951. - Hibok-Hibok - Fülöp-szigetek  Explozív, izzófelhők. 2000 halott, a sziget 45 000 lakóját kitelepítették.- 
1951. - Lamington - Új-Guinea  Explozív, izzófelhők. Hosszabb nyugalmi állapot után szétrobbant a hegy északi 
oldala, 4000 halott. 
- 1963. Gunung Agung - Bali/Indonézia   Explozív, izzófelhők. A kitörés nagy vallási ünnep idején történt, 1500 
halott, 75 000 hajléktalan, 35 000 állat pusztult el 
- 1980. - Mount St. Helens - Washington (USA) Explozív, légnyomás. A csúcs közelében hegyomlás, majd 
heves kitörés, 58 halott.  
- 1982. - El Chichon – Mexikó   Explozív, izzófelhők. Az első erupciós felhő, amelynek pályáját követni tudták a 
Föld körül. 3500 halott 
- 1985. - Nevado del Ruiz – Kolumbia   Explozív, iszapár. Az iszapáradat elöntötte Armero városát és 22 000 
ember életét követelte. 
- 1986. - Nyos-tó – Kamerun   Szén-dioxid kitörés, 1700 ember fulladt meg a gázfelhőben. 
- 1991. - Pinatubo -Fülöp-szigetek  Explozív, hamueső, izzófelhők, iszapár. 900 halott, nagy kitelepítések, 1,2 
millió hajléktalan.  
- 1991. - Unzen – Japán Explozív, izzófelhők. 43 halott, köztük a vulkanológus házaspár, Maurice és Katia Kraft. 
- 1993. - Mayon - Fülöp-szigetek  Explozív, tűzfelhők. 60 halott, 40 000 embert sikerült időben kitelepíteni. 
- 2002. - Papandayan - Jáva/Indonézia.  A Papandayan 1772-es kitörése után 2002-ben éledt újra. Explozív 
kitörése és lavinái negyven közeli falut érintettek, 3000 ember halt meg. 
2003 szeptember, megkezdődik a nap történelmi legnagyobb kitörése, a naprendszer revolúciója! Erre 
később részletesebben visszatérünk! 
 
Térjünk vissza a Nibiru korábbi elhaladásakor, kb. 3600 évvel ezelőtt történt elsötétedés 
egy másik alternatív lehetőségéhez: 
Ha a Nibiru megkerülve a Napot attól távolodva felénk áramlott, tekintélyes mennyiségű, a 
Napból kitört szeretet részecskét, nagy melegfúziós gázfelhő kitörés áradat csatlakozhatott 
hozzá, akár a napból, akár a Vénusz melletti elhaladása során. Bár akár maga a Nibiru is 
kitakarhatta a napot, ha attól a Föld felé közeledve azonos takarási vonalon haladt egy ideig. 
Feltételezhető, hogy ekkora bolygónak kellően tekintélyes neutron kísérői lehetnek, amelyek 
közül valamelyik megtermékenyíthette a Vénuszt. Feltételezés szerint a Nibirut azért nem 
látjuk, mert a keringésének a nagyobb része alatt az ekliptika alatt, a fő szimmetriasík által 
előlünk eltakart másik nagyszülői rétegben kering, de olyan kis szöget zár be az ekliptikával, 
hogy csak ritkán kerül ennek a közelébe. Valószínűen akkor fogunk találkozni vele, amikor a 
Nappal együttáramló belső bolygók nagyon közel kerülnek az ekliptikához, vagy átkerülnek 
az ekliptikán. A bolygók párosodási folyamata valószínűen egybeesik a galaxis 
szimmetriasíkján, a szórási sávon áthaladással, és az olyan testvéri bolygók együttállásával, 
amelyek ekkor a Napcsalád anyai szervezetét és a testvérbolygókat támogatva nagyon közel 
kerülnek egymáshoz. Feltételezhető, hogy a csak ritkán, 3600 évente napközelbe kerülő, haza 
látogató, a hidegfúziósabb apai környezetben fejlődő X bolygónak komoly szerepe van az 
egyik bolygótestvér (a Vénusz) korábbi megtermékenyítése, és a hamarosan esedékes 
szülésének a segítésében. A Napot megkerülve a Vénusz mellett is, és a Föld közelében 
(valószínűen a Föld és Mars között) elhaladó nagy tömegű és igen vaskos, valószínűen sok 
vasat és fémet tartalmazó, hidegfúziós eredőjű, nagyon nagy sűrűségű bolygó, már a nap 
közelében heves reakciókat kell, hogy kiváltson a Napból. Feltételezhető, hogy a gravitációs 
és érzelmi viszonyok megváltozása miatt nemcsak a Napban alakulnak ki jelentős anomáliák, 
fler kilökődések és korona kisülések, hanem az is várható, hogy a vonzó férfias jelenség 



 67

elhaladása közben, nagyon sok a Napban már ingadozó, megtűrt, elértéktelenedett, már nem 
hidegfúziós, már melegfúziós eredőjű részecske cserélődik ki, a vendég részecskemező 
kíséretében érkező hidegfúzió részecskékkel. Ráadásul a belső bolygótérben fejlődő fiatal 
bolygólányokra nagyon erős gravitációs, érzelmi ingadozás, változás fog hatni, ezért csöppet 
sem lenne meglepő, ha a Vénusz mellett elhaladás közben nagyon sok részecskecsere alakulna 
ki. A termetes, idősebb Nibiru testvérbolygó akár felszakíthatja a Vénusz külső ionizált burkát, 
a placentát, és az elhaladásakor kialakuló lamináris szelek elsodorhatják e részben gáz, 
másrészben már por alakú, de a melegfúziósabb Vénuszi közös tömeghez még nem eléggé 
kötődő részecskéket. Ez esetben, – ha lehetőségünk lesz rá, - már észlelhetjük a Vénusz 
bolygó fiatal újszülött kis holdját. Nagy az esélye, hogy a Vénuszi külső légkör jelentős része 
csatlakozik a Nibiru bolygóhoz, és miközben az elhalad a szintén minden porcikájában a 
tektonikai mozgások következtében, az egymáson lévő kéreglemezeknél is átrendeződő Föld mellett, 
a Vénusznál kapott kíséretének egy részét feltehetően kicseréli, de a már kellő másságú férfias 
nagybolygó, vagy egy termetes fiatal holdja könnyen szaporodási folyamatba kerülhet a 
Földdel is. Ez esetben, az előbbiekben leírt eseményben, a kontaktusban a légkörünk egy időre 
kiszorul, amely ekkor toroid gyűrű alakban, a Vénuszról magával hozott gázokkal keveredve 
körülveszi a szaporodás térségét, és a leírt párosodás eseményei, miközben elhal és lebomlik a 
külsőbb elöregedett rétegek régi szervezetsége, beindítják a szaporodás eredményének az új 
szinusz csomóját. A nagy vehemenciával elhaladó, gyors hidegfúziós vendég azonban a Föld 
légkörének egy részét nemcsak felhígítja és kicseréli, összekeveri a Vénusz és a saját 
aurájában, vagy és a kísérőiben lévő részecske anyagokkal, hanem feltételezhető, hogy a Földi 
légkör felfrissítésekor, az új keverékéből jelentős mennyiséget magával víve továbbszállít a 
Marsra, amely keveredni fog a Mars saját kialakulóban lévő, még kezdetleges légkörével. A 
szervezetek szaporodásának és a megfelelő arányok kialakulásának, a nem túl nagy 
változáshoz az is szükséges, hogy a vendégektől és a megtermékenyítőktől kapott, túl 
hidegfúziós, vegyes apai állományt, valamilyen nagyobb azonosságú anyai genetikai anyag 
megfelelően ellensúlyozza, megfelelő arányok közé segítse. Valószínűen ezért van szükség a 
kisbolygó övezeten belül keringő fiatalabb testvérbolygókból és a Napból, a belsőbb napi 
rétegekből származó, érkező melegfúziósabb ellenrészecskék beépülésére.  Az életkeverék nem 
jól működik túl nagy XY szimmetriában, hajlamos az adok-kapok rezonanciára. Ennél sokkal 
sikeresebb XXY, vagy YYX arányban, de legalább háromtényezős keverék, amelyben az 
aranymetszés 2/3-os aránya, és a rejtett szürke eminenciás, a felmenői katalizátor is jelen van. 
A közvetlen elődök felmenői genetikai anyaga tehát nem lehet túl nagy egyensúlyban, mert ekkor túl 
határozatlan, cselekvőképtelen utód fejlődik ki. A kellő dominancia megmaradásához az apai, vagy az 
anyai keverék arányát megerősítő felmenői vonal jelenléte is szükséges, amely biztosítja a szükséges 
aszimmetria, és az elfogultság egyoldalúbb dominanciáját. A 2/3-os arány azonban viszonylag 
határozatlan, bárány típusú szervezet maradhat, amely nem elég önálló, amelynek vezetésre, 
útmutatásra van szüksége. Az élet szervezeteinek a többsége báránnyá kell hogy fejlődjön, mert ha 1/3-
nál nagyobb a farkasok aránya, ebből nem lesz fejlődés, nem lehet irányítani az ilyen szervezetet. A túl 
határozatlan, túl nagy szimmetriába kerülő szervezet megakad a fejlődésben, a potenciál gátaknál, nem 
tud áthaladni, és hajlamossá válik rezonanciába szerveződő, adok-kapok tömegbe épülni. A tobozok, a 
napraforgó és a természet más életspiráljain azért meredekebb az egyik, többnyire a hidegfúziós vonal, 
mert a lendületes genetikai vonal ebben erősebb, míg a melegfúziós genetikai ág a nagyobb saját spin 
miatt többet csavarodik. 
Ezzel az egész Napcsaládban javul a korábban rossz, már túl nagy azonosságú, melegfúziós 
eredő az azonosra fejlődött többség átlagosra keveredett eredője, de még kellő lendületes 
hidegfúziós arány marad az egyértelmű dominancia megmaradásához. Az ilyen lendületes 
rokoni részecskék nélkül a Föld sem tud továbbfejlődni az előtte lévő súlyos potenciálgáton 
áthaladáshoz kellő elhatározást szerezni. A kellően domináns arányok megmaradása közben, a 
már túl sok apai és idegen izotróp, de lendületszimmetria hiánnyal bíró részecske keveréket 
tartalmazó, túl hidegfúziós X bolygóban a szükséges mértékre lecsökken a hidegfúziós 
sokféleség aránya, és a napcsaládból beépülő, áttelepülő, erősen kisebbségben maradókkal, 
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kevésbé hidegfúziós, nem annyira szélsőséges állapotú, jobb eredőjű életkeverék alakul ki. A 
katonás Nibirui fegyelem, a túl nagy szabályosság, a túl nagy rohanás az átvett aurával, a 
külső réteget létrehozó melegfúziósabb légköri rétegekkel fékeződik, és a nagyon elnyújtott 
pálya is közeledhet a szabályosabb életkörhöz. 
Ha a korábbi erre járása során a Nibiru, vagy valamelyik holdja termékenyítette meg a Vénusz 
bolygót, akkor a jelentős kölcsönhatása lehetett a Napból a Vénuszra átvonzott 
melegfúziósabb, nagyobb azonosságú állomány átmentésében, amely megfelelően 
kompenzálhatta a beépülő, az életet a Vénuszon másik ionizált réteggel gerjesztő hidegfúziós 
apai genetikai állományt. Ez esetben a Vénusz a megérett petesejt szerepében a távolabbról 
érkezett, hozzá képest nagyon fejlett, de még hozzámérhető hidegfúziós állománytól 
megtermékenyült, amelyhez ekkor a szimmetria és a kellő többség, a melegfúziós dominancia 
megtartása érdekében csatlakoznia kellett az anyai Napból, a tisztítótűzből ki és átáramló 
harmadik, katalizátor tényezőnek. E lélekáram miatt meleg jelenleg a Vénusz légköre, 
amelyről szinte bizonyosan át kellett áramlani az ott lévő, a Földihez képest fejlettebb, 
melegfúziós Vénuszi állomány egy részének a Föld bolygótestvérre is, megtermékenyíthette a 
közép Amerikai kultúrákat. A művelt és képzett Mayák tudását akár e korábbi civilizáció 
hozta át magával a Földre, amely akár időben egybeeshetett a Kelet mezopotámiai és a Sumér 
leírások történéseivel. Nem véletlen, hogy a Mayák sokáig a Vénuszi keringésre alapozott 
időszámítást alkalmazták a részecskékben áttelepülés után itt a Földön is, és csak sokára tértek 
át a Földi saját forgás/keringés közötti 365 napos összefüggés használatára. 
Ha a Földre átköltözött, a megtermékenyült Vénuszt elhagyó lélekállomány, a Földi légkör 
egy része bizonyára az együttálláskor jó helyet elfoglaló Marsra juthatott. A már felnőtt Nibiru 
egy körfolyamatban, lehűthette és tetszhalottá (ősz állapotba) fejlesztette a Merkúrt, 
megtermékenyítette a Vénuszt, áthozta a Vénuszon már megélni nem képes, ehhez túl 
hidegfúziós, túlérzékeny lélekállományt a Földre, míg annak a Marshoz képest már 
melegfúziósabb, de a Földön hidegfúziós eredőjű, a változás utáni állapotokat már nem jól 
viselő lélekállományát állományát tovább segítette a szülésen átesett Mars bolygóra. A Mars 
ekkor valószínűen a már lázas szülési állapotából megfelelően lehűlt és megnyugodott, 
lefagyott, és az sem lehetetlen, hogy az esemény egybeesett a Mars holdak születésével. A 
Nibirunak ez esetben fel kellett szakítania és tovább kellett szállítani a Marsot addig körülölelő 
placentát, a bolygóméretű magzatburkot, réteget a kisbolygó övezetbe kellett hogy továbbítsa. 
Ezek szerint minden bolygó kapott a hozzá képest melegfúziós anyai Nap áldásából, 
egymásnak is továbbadták az életkeveréket, és a Nibiru által közvetített apai hatásokat, egy 
elhunyt idősebb csillag örökségi részét és a már kellően vegyes, hidegfúziós erdőjű genetikai 
állományt. A Marsról elszállított melegfúziós- hidegfúziós életkeverék akár ekkor, akár 
évmilliókkal korábban a továbbfejlődés felé segíthette az ötödik bolygót, amely most már részekre 
hullva, felbomolva a nemlétezés rétegén, a senki földjén áthaladás közben külön részekben új 
és más eredőjű életkeverékké fejlődik, kisebb részekben viszi át a genetikai anyagát a 
kisbolygó övezeten, amelynek hőenergiát és melegfúziós jó hatásokat szállított. A részecskéit 
szállító genetikai folyó, a Nap belső időspiráljának a túlsó felén a melegfúziós irányba fejlődő 
Jupiter nagytestvér már várta és begyűjtötte az úton lehűlt, és a túl meleg rokoni izotrópabb 
áradat elől hozzá menekülő, már ezekre is túlérzékeny kisbolygó övezet közben hidegfúzióssá 
fejlődő aszteroida részecskéit. A Jupiternek is folyamatosan szüksége van anyai Nap eredetű 
szeretet részecskéken kívül átlagos és vegyes, valamint hidegfúziós hűtő részecskékre, 
egyrészt az azonosságának a csökkentése, a veszteségének a pótlására és a fúzió 
megszaladásának a megakadályozására. 
A Nibiru tehát valószínűen olyan felmenői csillag nem teljesen neutrális eredőjű küldötte, 
valóban a változás és a végzet csillaga, amely a szaporodást, a születést, a nagyobb tömegre 
fejlődést, és a lebomlást, az elhalást is gerjeszti, szabályozza. A változás gerjesztése végén e 
szervezettség elvonulása, a szaporodó bolygóban megosztja az eddig ott változó tömeget, 
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kettős ionszférát hoz létre, egyrészt elindítja sokaknak a végzetet, és a leárnyékolással 
szervezetei telet, hidegfúziós állapotot is létre képes hozni.  
A mostani időszerű elhaladásakor változást fejthet ki a Merkúrra, már ebből is jelentős 
mennyiségű anyagcsere alakulhat ki, a legfiatalabb, erősen melegfúziós Napbolygónak már 
nagy szüksége van hidegfúziós hatásokra a szimmetria visszanyeréséhez, a következő fejlődési 
ciklus folytatódásához. Nagy a valószínűsége, hogy a Vénusz placentájának a felszakításában 
is jelentős a szerepe, miként a többi belső bolygóban kialakult életváltozat átalakításában. A 
Nibirunak is nagy szüksége van már melegfúziós hatásokra és részecskékre, már nagyon 
régóta távol, nagyon hidegfúziós idegen térben volt az anyai, Napi hatásokat erősen 
nélkülözve ez idő alatt. Úgy tűnik, hogy minden keringésekor, a Nap és a belső bolygók 
melletti elhaladásakor, periodikusan változtat, továbbfejleszt a hozzá képest melegfúziós 
Naplányok szervezetén, és hol az egyiknél, hol a másiknál okoz megtermékenyítést, új életbe 
indítást, vagy a másiknál alakítja ki a tavasz, a forró nyár vagy a hideg tél vagy az elmúlás, a 
részekre bomlás állapotát. 
 
A szervezeteknek tehát létkérdés, hogy a lineáris evolúció során bennük lassan és hosszú 
időn át felszaporodó azonosságot más idegenebb hatásokra, részecskékre el tudják 
cserélni. Minden szervezetnek érdeke, hogy a túl nagy és elértéktelenedő felhalmozódó 
készleteiket, a számukra szükségesebb, idegenebb, áramló képesebb, a túl nagy 
tömegazonosságot és ezzel a túl nagy szimmetriát, a valamilyen hatásban túl erős 
elértéktelenedést és kaotikusságot létrehozó, egymást gerjesztő részecske feleslegtől 
megszabadulva, azokat a közösségnek jobban szükséges, értékesebb, az evolúciós szerveződés 
folytatását lehetővé tevő részecske hatásokra és ilyeneket hordozó részecskékre cserélhessék 
át. A viszonylag rövid idő alatt kicserélt részecske közösség, a hatáscsere, a rendezettség 
és az élet működőképességét helyreállító revolúciós folyamat. Bár ennek a cserének az 
előkészítése, a megszervezése és a létrehozása hasonló lassú, sok ki s lépéssel járó evolúciós 
folyamatban történik, azonban a szervezetek sorsáról és a változás fejlődéséről döntő isteni 
részecskék, hosszas előkészítése, itt-ott a megfelelő helyen és a megfelelő időben beavatkozás 
halmozódó hatása oda vezet, hogy amikor eljön a hatáscserére alkalmas téridő állapot, addigra 
minden az elképzelt forgatókönyvek szerint a megtervezett, szükséges és a fennmaradáshoz 
elkerülhetetlen esemény sorozat végkifejlete szerint történik. A revolúció, a rendezettséget 
vissza és helyreállító folyamat időszakasza azonban nagyon gyorsan, hirtelen és sokak 
által előre nem tudottan, előre nem megérzetten történik. Miként egy távolkeleti uralkodói 
felfogás jelzi, a jó hatásokat, - mint a mézet, a dicséretet is folyamatosan, de csak nagyon kis 
adagokban és csak csepegtetni szabad, de a rossz hatás legyen gyors, azonnali, egyidejű, az eszmélésre 
és a fájdalom, a veszteség átélésére időt nem engedő. 
A bolygónyi részecske szervezetek is csak azon az áron fejlődhetnek egy következő lineáris 
evolúciót ismét lehetővé tevő folyamatba, állapotba, ha a valamilyen minőségben kialakult 
túltelítődést okozó hatásoktól, a rossz állapotokat megváltoztató egy gyors nemlineárisan 
kifejlődő, a tér és az idő, a fejlettség állapotát átrendező revolúciós időszakban 
megszabadulnak. A túl sok azonosságot valaminek le kell bontania, a jelentős részét el kell 
szállítania, és olyan a helyben maradó közösségnek jó hatásokat, más körülményeket kell 
hátrahagynia, ami egy újabb ciklusideig ismét lehetővé teszi a kiszámíthatóbb, lassabban és a 
többség által kellően megérthetően folyó lineáris evolúció folytatódását.  
 
Az élettömeg legnagyobb része ebben a gyors változásban nem cserél helyet, de fellazul, 
eltávolodik egymástól és sokkal nagyobb életfelületre kiterjedve helyet és teret, időt ad a már 
felesleges részecskék jelentős részének a kiemeléséhez, eltávozásához, vagy –és 
átalakításához, más hozott új részecskéknek a már csak részben idegen, a felderítők által már 
megismert, nagyobb azonosságra hozott, felkészített környezetbe beilleszkedéséhez.  
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A folyamatot olyan nagyobb információs tömegre és anyagokra is kiterjedő selejtezéshez, 
rendrakáshoz is lehet hasonlítani, amikor az élet alaposan átnézi és felülvizsgálja a mindig 
csak félretett és azonnal nem megoldott elromlott dolgait. A rendrakás idején ezeket alaposan 
átnézve, átforgatva végre rászánja magát a valóban felesleges dolgok kiselejtezésére, az 
életteréből és közeléből eltávolítására, hogy helyet és új teret adhasson más érdekes, 
befogadható, létrehozható változásoknak, új információknak, új anyagoknak. A tér és az idő 
sokféle élettel telített, és ha nem kerül belőle eltávolításra a lokálisan már nem jó, haszontalan, 
túl nagy szimmetriába került, elporlódott, de le nem kötődött életanyag, nem lesz helye az 
újnak, a még nem ismertnek, az érdekesnek, az élet unalmát elűzőnek. Ráadásul az eltávolított, 
addig beposhadt, életunttá, változásban és kellően érdekes történésekben hiányossá váló 
életanyagnak is jó, ha átalakítva, megváltozó összetételben újra életáramlásba, gyorsabb és 
érdekesebb élményeket adó új körforgásokba kerül. Ez történik a Nibiru a postás, a takarító, a 
változtató, lényegében lendületszimmetria hiánnyal bíró közvetítő, azaz lendületes 
cselekvőképes isteni megbízatást teljesítő angyali szervezet elhaladásakor. 
 
A távoli külső, hidegfúziós környezetben begyűjtött, változásra váró, de ott már egymást 
akadályozó, hatástalanító, elértéktelenítő részecskéket a belső naprendszerbe szállító bolygó 
elhozza a távoli térségben már rossz hatásokat a belső naprendszerben kialakult ilyen hiányok 
pótlására. Közben az itt átvett, kicserélt túl melegfúziós részecskéket és hatásaikat részben 
egyenletesebben elcseréli a belső napcsalád fiatalabb bolygó testvérei között, mindegyiknek 
adva a saját, és a magával hozott, távol elhunyt közös ősök hagyatékából. Az itten felvett, már 
felesleges, megúnt, életunt információs részecskéket és hatásokat elszállítja a Napcsalád külső 
távoli rétegeibe, amelyekben ezek friss és újszerű, fejlődést hozó hatásoknak tekinthetők. A 
Naptól kapott, továbbításra átvett részecskéket a sajátjaival keverve, a túl távolról érkezettek 
azonosságát növelve, a tolmácsokkal felszerelt közösség tovább viszi, és az ősei hagyatékát a 
hozományát a belső bolygók között elosztja, átadva a Merkúrnak, a Vénusznak és a Földnek, 
de valószínűen a Marsnak szánt küldeményeket is. Felvéve, átvéve a kölcsönhatás során 
cserébe kapott feleslegeiket tovább viszi a pályáján, az életkörforgásában azokba a rétegekbe, 
környezetekbe, amelyekben a cím szerinti szelekció és az elosztás után, újracsoportosítva 
eljuttatják a megfelelő helyekre. Vegyük észre, hogy a folyamatban az életanyaga többsége 
csak átkeveredik, más összetételűre változik, fejlődik, és bár az identitásukat és a tudásukat is 
megőrző részecskék még emlékeznek a miből és a hogyanra, a változás és a fejlődés útjára, a 
közös érzetek és a közös tudatokban már összekeverednek és hatástalanodnak a résztudások, 
ezért megváltozó új közösségi érzetek és új közösségi tudás fejlődik ki. Az individuum 
egyedek személyisége, tulajdonság és információs ismeret tartalma, a bennük lévő mikro és a 
makro részecskék összetétele megváltozik, de e közösségben csak ez eredendő, és a létezés 
folytatásához szükséges alapvető, közös, azonosan ismert ösztönös tudás marad meg.  
 
Elképzelhető, hogy a Napnak újabb kései utódja születik, és hogy a Merkúrban a kapott jó 
hatásokkal, a hidegfúziós részecskékkel új szimmetria, új tavasz, új utód szervezet (el Ninó, 
vagy La Ninó), azaz hideg vagy melegfúziós többségű holdgyermek fogan meg, amely 
átmeneti ideig, kb. újabb 3680 évig szervezeti telet hozhat a burokban fejlődő anyára és 
utódjára. A Vénusz felé továbbított hatásokban a Merkúrnál idősebb, külsőbb naprétegben, a 
Vénuszban a tavasz megérkezése, az új hold, a bolygóutód felszínre bukkanása, megszületése 
várható, amikor a felszakadó placentából, por és gázburokból a jelen rétegébe kiemelkedve 
már láthatóvá válik az isteni jövevény. Ez esetben a Földbolygó a Vénusztól is átvett, a Nibiru 
által átsodort, útjára indított életanyaggal a szervezeti nyarába a kivirágzás utáni termést hozó 
vagy túl melegfúziósabb állapotába fejlődik, és könnyen lehet, hogy az ilyen élettér tartós 
ideig, túl terhessé válik a túl melegre forduló környezetváltozást nem jól tűrő hidegfúziós 
részecskék számára. Ezért romlik a gyümölcsöknek a hidegfúziós oldala, ezért hiányzik a 
fiatal életekből a lélek, a lelkesedés, a tudás. Az ilyen állapotú, túl XXy arányúvá váló 
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szervezetek szélsőséges irányba fejlődnek, ez alatt túl melegfúzióssá válhatnak, fizikailag, 
érzelmileg és azonosságban is túl közel kerülhetnek a Napi melegfúziós nagyanyai (déli) 
nagycsillagához. A hidegfúziós isteni részecskék, amelyek már megtették a kötelességüket, 
átadták a jó hatásaikat és az információs részecskéiket, a változtató képességüket 
továbbfejlődhetnek egy még hidegfúziósabb rétegbe. A Földtől a Marsra átáramló részben az 
anyai Naptól, részben a belső bolygókról érkező melegfúziós, és a Nibiruval érkező 
hidegfúziós részecskék új keveréke a kifelé, a következő naprétegben, hozzájuk képest átlagos 
állapotú részecskék életterébe ér, amelyek kellően többségben vannak, és részben elszigetelik 
egymástól az egymáshoz képest ekkor még nagyon gyorsan reagáló szélsőséges részecske 
szervezeteket. Majd később az új lineáris élet folyamán alakul ki, a két beérkező 
szélsőségesebb állomány, kellően szabályozott, kreációval módosított vegyes átlagos, kellő 
azonosságú, együttműködő-képes átlagosan fejlett életanyaggá fejlesztése, fúzióba segítése.  
 
Miközben a melegfúziós életállomány a gyorsabban kifejlődött tudásában a bonyolultság felől 
az átlagosság állapota felé, a hidegfúziós életanyag a túl rendezettség, a túl egyszerűség felől a 
nagyobb, átlagos bonyolultság irányába fejlődhet. Az átlagos környezet a katalizátor, és bár a 
melegfúziós genetikai anyag már lúgos PH-jú tűz részecskék egy időre elszigetelődnek a 
hidegfúziós, savas, erodáló-képes szél –jég részecskéktől, a kettő keveréke só és víz átlagos 
eredőt hoz létre. Az élet egy része a hideg és rideg, de izotróp környezetben kialakuló 
elporladás után megtanult a részekből, alulról felfelé közös, de még lazán egymáshoz tapadó, 
kovalens tömegbe, hidegfúziós életanyagba épülni, miközben a túl gyorsan és magasabb 
hőmérsékleten, magasabb változás sűrűségben nagyobb bonyolultságba keveredő, vegyülő 
életanyag egymásba átfolyni képes, plazmatikus életszövedékbe fonódik, vegyül. Az 
egymáshoz képest túl eltérő életanyagok azonban az egymással és a már átlagos, 
katalizátorrészecskékkel a keveredést és vegyülést segítő keveredésben egy egymással egyre 
azonosabb, átlagos állapoteredő felé fejlődnek, amely csak addig jó az életnek, amíg ebből 
az átlagos, de már túl nagy azonosságú életminőségből túl sok ki nem keveredik.  
 
A lineáris evolúció folyamán a differenciálódás az egyik féle, melegfúziós megoldásban a már 
fejlettebb átlagos állapotából szélsőséges, együttműködni egymással már nem képes állapot 
felé, a másik féle hidegfúziós egybeépülő megoldásban az eltérés felől a nagyobb és 
együttműködő-képes állapot felé fejlődik. Mivel még nem sikerült mindenhol létrehozni az 
egyidejűleg megfelelő arányban, helyben keveredés végtelen ideig tartó állapotát, ezért amikor 
a lineáris fejlődésben, a helyben és lokálisan már minden lehetséges ésszerű állapotba 
kikeveredett életanyag véges fejlődési, vegyülési, és érdekes, még jó hatású keveredési 
lehetőségei elfogynak, a megfigyelői, elviselő környezet, vagy és a benne kikeveredett 
minőség benne életunttá, unatkozóvá, a folyamat azonos irányú továbbfejlődésében 
érdektelenné válik. Amikor a lokális keveredés változatossági lehetősége elfogy, szükség van 
a távolabbi, eltérő környezetekben mássá fejlődött életanyagok cseréjére, pótlására, a nagyobb 
tömegszámú egységek egymás mellől elmozdítására, az életkerék körforgásának a 
továbbléptetésére. Ilyenkor a hatást közvetítő vendég elhaladása és anyagcseréje, hatáscseréje 
miatt, az addigra már kényszerűen egymásnak feszülő nagyobb tömegszámú részecskék, az 
elektronok, az atomok, a molekulák, az emberek és a kéreglemezek, a földrészek és az eltérő 
nemű féltekék is elmozdulnak egymáson. A viszonyok megváltoznak, és az egymást már 
megunó, együttműködés képtelenné váló szervezettség, új társakat, más környezet kap, 
ezzel az életkedv és az egymásba, a továbbélésbe, a fejlődésbe vetett hit is megfiatalodik. 
Az élet megfiatalodását, továbbfejlődését az hozza meg, ha a már egymást megúnt 
életanyagokban felhalmozódott feszültséget a szervezet felbontásával feloldjuk, és amikor már 
nincs felbontható rossz anyag, akkor a kapott eltérő nemesebb, szélsőségesebb, inonizáltabb 
minőségeket eltérő új vegyületekbe fejlesztjük, egyesítjük. Mivel a véges számú alapállapot 
lehetőségek hamarabb kimerülnek, ezért a kétkomponenses életkeverékek után sokkal 
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nagyobb változatossági lehetőségeket eredményezhetnek a három, vagy és a 
többkomponenses, bonyolultabb életkeverékekbe fejlesztés. Ha azonban az élet a kelleténél és 
a megérthetőség igényénél bonyolultabbá válik, a továbbfejlődés lehetősége nem a 
bonyolultság további növelése, hanem az egyszerűsítés, az átláthatóság, a megérthetőség 
növelése. Ehhez az élet túlságosan összekeveredett, túl bonyolult életszövevényessé, 
Gordiuszi csomóvá vált életanyagit fel kell bontani, ha kell ketté kell vágni, átláthatóvá 
kell tenni, és elhagyva a túl bonyolult megoldásokat újabb megérthetőbb, ezért a többség 
által támogatott, igényelt fejlődési ciklust lehet elérni.  
A revolúció a túl nagy bonyolultság, az életképtelenség és a továbbfejlődő képtelenség 
felbontása, megszűntetése, a Madách által már leírt isteni életszíntér átrendezése. A 
statikusabb életanyagok új, dinamikus társakat, a dinamikus szervezetek pedig eltérő, 
megváltozó, újszerűnek ható, de mégsem teljesen más környezeteket kapnak. A 
továbbfejlődést vagy a már elmúlt téridőben és a gyorsabban kifejlődő téridőben eltérővé váló 
részecskéinek az összekeverése, vagy a jelenben kifejlődő, de már túl bonyolultak felbontása, 
eltérő más, mindenkinek kedvezőbb állapotra átalakítása jelentheti. Ez a kiút, ez a válasz. 
 
A várható vendégekről: 
Ha azonban a Sínai hegy és a Holt tenger környékén egykor beérkezett Héber elődök részecskéi csak a 
felderítők és az előkészítők voltak, az sem lehetetlen, hogy Ábrahám és Sára nemzetségének a valahol 
távol hazát vesztett, új hazát kereső rokonai hamarosan tömegestől a tiszteletét teszik a bolygónkon. 
Valamilyen tehetős új vendégekre nagyon sok bank, tudatosan készül, valakiknek folyamatosan 
szabadul fel és épül át luxus szinten a Magyar tér, és vélhető, hogy a közép-kelet ázsiai Arab fejlődés 
erősödés sem kedvez a térségben egyre jobban szorongatott, fejlődési zsákutcába került Izrael népének. 
Amerika kezd szűkké válni a nagyobb tér uralására készülőknek. A várhatóan az életterünkbe 
megérkező, a térségünkben a legfejlettebb réteg, vagy támogatókkal, vagy és alulfejlett szimmetria-
párral, fogyasztókkal fog kiegészülni! A természet csak úgy fejleszti a szervezeteit, ha a nagyon 
sokféle életkeveréket adó hidegfúziós szervezeteket, túlfejlett, nagyobb azonosságú szervezetekkel 
megfelelően szimmetriába hozza. A fejlődési fokozatossághoz azonban szükség van a megfelelő 
időrend, a stációk betartására, a túl szélsőséges szervezetek egymástól elszigetelésére, és csak kisebb 
szintű részecskéik és fokozatos, lineáris, megérthetőbb keveredés kialakítására. 
 
Miként az isteni igét és a digitális részecskéktől kapott, megértett történéseket, más és más 
értelmezésben, eltérő aspektusból, egy kicsit eltérően értett, látott megtapasztalt dolgokat,  
megismerő evangélisták, Mózes, Jozsué, János, Lukács, Ézsaiás, Ezékiel stb. a próféciáikban, 
a saját evangéliumaikban egy kicsit másképpen írták le. A lényeg azonban, az eredő azonos, és 
ott van valamennyiük soraiban, olvasható a sorok között ki nem mondott, de a tudatokban már 
meglévő részismeretekkel kiegészítve. Az isteni ige lényege és eredője átjön a téridőn, 
megérthetővé és közreadhatóvá válik.  
Moetrius által közvetített isteni mondanivaló, a sokféle eltérő nézőpontból, más 
életszemléletekben is bemutatott Aspektusaiban benne van, de a nemlineáris mondanivalót 
nehéz lineáris, a többség által megszokott tudati rendezettségbe építeni. Ezért ez is, mint az 
élet először mennyiségbe szaporodik, és csak utána, a részletek közismertté és köztudottá 
válása, a szervezetek tudatába kerülés után lehet egyre több, más a többség által megértett és 
eltárolt, megismer dolgot kihagyni, és a későbbi evangélisták által már kevesebb anyagban 
besűrített, a minőségi lényeget továbbadó bibliákra szűkíteni. A szerző kísérletet tett az 
Aspektus sorozatot részekre, szakaszokra bontva az 5. a 10. a 15. és a 20 és a 31. könyvben 
visszatekintően, egy kicsit lerövidítve összefoglalni, de a lényeges összefüggéseknek a még 
nem közérthetősége miatt ez még mindig túl nagy és a lerövidítések esetén az 
összefüggéseiben hiányos anyag. Valószínűen csak akkor lehet egyre kevesebb információs 
anyagba, új életbibliába csökkenteni a még mennyiségbe fejlődött információs tömeget, ha 
annak az összefüggései megfelelően beépülnek a következő nemzedékek tudataiba. 
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A szerző reményei szerint az általa az isteni közösségtől közvetített még mennyiségi 
információ, egyszer majd sokak által egy kicsit eltérően értett, a megértők által másképpen, 
egyszerűbben, következetesebben, megérthetőbben átfogalmazva is leírt, de a lényeget 
azonosan és egyértelműen tartalmazó új bibliába, minőségi fejlődésbe sűrítődhet.  
A kevesebb néha több,- mondja a bölcs mondás. Azonban nemcsak a mennyiség, de később a 
jó minőség osztódással nagyobb, de felhíguló mennyiségbe szaporodhat, hanem a digitálisan 
átküldött mennyiségi információ, az ismétlődések és a már megismert részletek kiszedésével, 
sikeresebb folyamatba szervezésével, egyre kevesebb mennyiséget tartalmazó, de egyre jobb 
minőségű információt, a lényeget mindenkinek átadni képes közös Bibliába szerveződhet.  
Ez a továbbfejlődés és az új kor bibliája, a mely tartalmazza a már nem feltehető miért 
kérdésekre is az előre megadott válaszokat, és tartalmazza a hogyan tovább élet lényeges 
útmutatásait. 
 
Ezzel a Mór megtette a kötelességét, a mór, az isteni információt átadó, a közvetítő mehet. Vár 
rá egy más összetételben, eltérő tudati állapotban változó új élet, amelyben lehet, hogy csak 
passzív megfigyelővé, mások életjátékát nézővé, vagy mások védett terében rendezővé, az 
isteni szervezettség szárnysegédévé, vagy lokális helytartójává válik. A tér és az idő mérete 
nem lényeges, a lényeg ott lehet egy szinte kiterjedés nélküli porszemben, amely ha 
tartalmazza az igazságot, a megértés, biztos alap lehet egy világegyetem összes életanyagának, 
kevésbé fejlett élettudatának a mozgatásához. 
 
 
 
Az élet működése, generációi és a toroid életáramlás szervezettsége: 
 
A három egymás mellett, vagy és egymásban lévő réteg, életbuborék esetén, a viszony nemcsak 
két valamely szomszédos réteg viszonyváltozását eredményezi, hanem a hármas viszony 
módosulását is. Ha a két egymás melletti réteg változik, ingadozik, ez szükségszerűen kihat a 
velük kölcsönhatási kapcsolatban lévő harmadik, köztes, vagy szomszédos rétegre, sőt 
valószínűbben legalább hét egymással közvetlen kapcsolatban lévő, együttműködő réteget, szintet érint az 
együttváltozás lehetősége. 
 
Az átlagos réteg csak akkor tud létezni, ha neki jó hatásokat és alapanyagokat feladó, de nála 
az eredőjében fejletlenebb réteg is megfelelően és vele együtt fejlődik, (termelődik), és a nála 
fejlettebb réteg is idejében elvonja, elfogyasztja a nála már túl fejlett, és a közös változást 
mérgező, túl nagy átlagos létszámot, és ezzel az átlagos réteg elöregedését okozó életet. A 
hármas szent viszonyban, az életviszonyban a legfejlettebb réteg is a neki jó hatásokat feladó 
átlagos rétegre, és vele tartós együttfejlődésre van utalva, mert a fejlettebb ragadozóbb réteg 
fejlődése is a neki szükséges hatásokat feladó átlagosabb réteg megfelelő arányától és 
feladóképességétől függ. E rétegnek nem jó, ha a feladó réteg túl fejletlen és túl könnyen 
fogyasztható, mert ekkor az elkényelmesedő fogyasztói réteg túlszaporodik, amely miatt 
együttfejlődés és megfelelő ellátás helyett, hamarabb lecsökken, elfogy a feladó réteg, viszont 
az sem jó neki, ha az átlagos feladó réteg túl fejletté válik, és el tudja kerülni a fogyasztást, 
viszont ez gyorsabb fejlődésre sarkalja a fejlettebbekből a kevesebb megmaradót. Ha a 
legfejletlenebb réteg megfelelően együttfejlődik az átlagossal, megfelelő utánpótlást, energia 
és neki is jó hatás feladást biztosít, miközben a nála eggyel fejlettebb átlagos réteg 
megakadályozza a fejletlenebb réteg káros túlszaporodását, feltorlódását és ezzel a saját 
rétegének a túl elkényelmesedését, elhízását. Ha az átlagos réteg kellően kordában tartja az 
általa fogyasztott hatásokat feladó fejletlenebb réteget, akkor a fejletlenebb réteg sem 
szaporodik fel túlságosan, amely jó hatású az együttfejlődésre, esetleg a relativen alulfejlett 
rétegen kívül változó még fejletlenebb, még kisebb hatóképességű, nekik feladó rétegre. Ha 
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viszont az átlagos réteg, (megfelelő arányú együttfejlődés helyett) túlságosan nagyfogyasztóvá 
válik, ez nemcsak elfogyasztja idő előtt a neki feladó fejletlenebb rétegét, hanem 
elkényelmesedik és a jólétben a szükségeshez képest túl sokáig él, ezzel elöregszik a réteg 
eredője, amely nem teszi lehetővé az utódréteg megfelelő, felzárkózó, kellően folyamatos 
fejlődését. Bár két rétegnek általában jó, ha kihasználja és elfogyasztja a harmadikat, de mivel 
a harmadik réteg ezzel véges feladóvá válik, az elfogyása, nem megfelelő együttfejlődés 
esetén, a következő fogyasztó réteg is feladó energia és jó hatások nélkül marad, a feladó 
energiában alulnyomottá, túl alacsony életnyomásúvá válik. Ekkor a tápanyag és jó 
hatásokban utánpótlások nélkül maradó, elöregedő átlagos rétegnek eljön a hét szűk esztendő, 
és az átlagos rétegnek is el kell fogynia, miközben a harmadik, legfejlettebb felső fogyasztói 
rétegben nagyon megnő a feladás és a fogyasztás, majd eljön az apály ideje, és az átlagos réteg 
feladóképességének a redukálódása után, itt is elkezdődik a hét szűk esztendő! Ekkor ez a 
réteg öregszik el, marad feladó jó hatások és átlagos, középkorúak nélkül, ami a termelés és az 
impulzusok, az életnyomás leesését, időegységre jutó ritkulását eredményezi. Ilyenkor megnő 
az eltávozók, a lebomlók aránya, és miközben ez a réteg elöregszik és lebomlik, a belőle 
eltávozó, kikopó, elvándorló elgázosodó, vagy csak elporladó részecskék részben a következő 
rétegekbe, más részben a róluk kifelé differenciálódók kifelé, a külső rétegek felé távoznak, 
mennek. Jaj annak a rétegnek, amely kettős szorítás alá kerül, ha nem szerveződik a szent 
keresztbe, az egymást a téridőben el és kikerülő életáramlásba. Ha azonban sikeresen 
megoldja a közös irányba terelést, a szimmetria kialakulását, akkor az idő rohanása 
lecsendesülhet, és sokak által megfelelően megérthető, lineáris életfolyamat, életváltozás 
alakulhat ki. Most egyszerűsítsünk a megértés érdekében, és egy időre képzeljük el, hogy 
számos egymás mellett célszerűen együttfejlődő,  réteg helyett, csak a három réteg alkotja azt 
az egymásnak hatásokat feladó, és ezeket a hatásokat fogyasztó, átalakító toroid szervezeteket.  

 
A saját hatások továbbadása idővel később, amikor már kiderül, hogy nem jó hatású tolóerőt 
hoz létre. A saját rossz hatásaikkal felszaporított tér az azonos minőségre taszítóvá, 
ellenszenvessé, életet nem támogatóvá fejlődik. A fejlődés iránya az ígéret állapota, a jobb 
élet, a paradicsom, amelyben olyan feladó hatások születnek, keletkeznek, amely vonzó az 
ilyenre vágyakozó életnek. 
A toroidokban a legfejlettebb, a legbelső, a legnagyobb változás sűrűségre kényszerített, a már 
a legnagyobb azonosságú, folyton befelé áramlani igyekvő, ha nem tud lefékeződni az ideális 

A legfejlettebb idősebb 
melegfúziós réteg, befelé és 

centralizálni törekszik 
Átlagos 
kellően 
keveredő 
középkorú 
réteg 
felzárkózni 
igyekszik 
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A fejlődésben lemaradt, leszakadt 
fejletlenebb, kisebbségi, túl sokféle 

megosztott réteg, életben maradni igyekszik 

Ha a befelé és egymás felé 
törekvő legfejlettebb, már 
melegfúziós, nagyobb 
azonosságú, már belterjes 
réteg túl gyorsan, és nem 
szinkronban fejlődik, akkor 
túláramolva a célon 
utolérheti az éppen általa 
kizsákmányolt, szegényebbé 
tett, fejletlen, jó hatásokban 
hiányos leszakadt rétegeket. 
Ez történik a Pünkösdi 
királyság idején. A lemaradt 
rétegek fogyasztják a náluk 
fejlettebb átlagosok hatásait, 
azok pedig a náluk is 
fejlettebbek hatásait, 
miközben a korszerűtlen 
hatásaikat a fejletlenebb 
réteg felé továbbítják ! 

A saját hatások továbbítása éppen ellentétes a törekvés 
irányával, céljával, lehet, hogy ez adja az élet hajtóerejét. 

Nagy életnyomás, 
felmenői 

gerjesztés 

7. ábra 

Az élet toroid szervezetei: 
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állapotnál, egy idő után már nem befelé, hanem túláramolva a központ toroid szervezetén 
onnan kifelé áramlik. Ilyenkor a célon túláramló, túlfejlődő már közelít az átlagostól is 
lemaradt leszakadt, legfejletlenebb, energiában és változtatóképes tudásban is hiányos, 
kevésbé cselekvőképes réteg felé, sőt ha nagyon siet és fokozza a fejlődési tempót, kellően 
egymást követő együttáramlás helyett túlerőlteti a fejlődést, túl gyors fejlődése esetén könnyen 
utolérheti a tőle és az átlagos köztes rétegtől is leszakadt, a három réteges szervezettségben a 
legkevésbé fejletteket. A toroid körfolyamataiban a gyűrűs szerkezeten áthaladó felmenői 
idegáram, részecskeáram áramlási eredő iránya, meghatározza a mágneses rendezettséget, a 
toroid belső áramlási irányát. A felmenői részecskék által kialakított belső forgásban a toroid 
gyűrűben áramló, és azzal együtt haladó három generációs közösség a téridőben egymáshoz 
képest ideális esetben 120 fokos eltolt szögben és fejlettségi eltolódásban fejlődik. 
Négygenerációs szervezet esetén egymáshoz képest 90 fokot, (háromdimenziós eltérő irányt) 
zár be a három eltérő, egymást követő generáció, (réteg) jellemző eredő áramlási iránya, míg a 
negyedik generáció éppen kint van, úton és átalakulásban a külső térben. Ez az a réteg, 
amely a körfolyamatokból éppen nagyobb, vagy és kisebb átmérőjű életspirál szakaszra 
radikálisan átfejlődve elhagyja az utódait, az életváltozásra alkalmas, kellő aszimmetriával 
bíró, de még megfelelő keverőteret, helyet, az életteret átadja nekik. Az életáramlásban tehát 
az úszógumi féle toroid gyűrűk körül keringő első réteg azt fogyasztja, amit a legkevésbé 
fejlett réteg termel, energiát, pénzt, jó hatásokat, amely viszont azt fogyasztja, amit az átlagos 
réteg termel, hagy hátra, hoz létre, míg az átlagos réteg pedig azt, amit a legfejlettebb réteg hoz 
létre és ad át számukra. (törvényeket, szabályokat, hiteleket, drágán megfizettetett eliti, 
pénzügyi, egészségügyi, jogi szolgáltatásokat. Úgy is tekinthetnénk az egymásnak jó hatásokat 
feladó rétegekre, egymást követő generációs nemzedékekre, hogy amely hatásokat már túl 
nagy mennyiségben termeli a legfejlettebb, legtapasztaltabb, már legnagyobb azonosságú, 
elöregedett réteg, amely nemsokára elhagyja az ideális életteret, az otthagyja az általa a 
hatásaival túlszennyezett, elszennyezett, a minőségére taszítóvá, ellenszenvessé fejlődött, 
nagyobb életnyomásúvá tett életteret. Az ilyen a korábbi hatástermelők által már életellenessé 
vált, elhagyott, valamilyen más minőségnek viszont ideális állapotú térrészre mindig olyan 
másik életkultúra fog betelepülni, vagy és itt sikeressé válni, amelynek jó az otthagyott 
anyagokban, hatásokban feldúsult tér, azaz szinte paradicsomi körülmények, terülj-terülj 
asztalkám környezetbe kerülnek. Az adott térrészre kerülő régi fogyasztó által elhagyott, és a 
saját rossz hatásaival elszennyezett, feléje is ellenszenvvel érző régi életterébe szintén olyan 
új, az ott lévők által még nem ismert rossz hatásokkal rendelkező fogyasztó költözik, 
amelynek ez a feladás ideális, míg az általa elhagyott élettérbe, élőrétegbe szintén új, az általa 
otthagyott környezetben szintén ideálisan boldoguló fogyasztó költözik. 
A szántókultúráknál a vetésforgó hasonlóan működik. Igen fontos az élet rendjében a 
fejlettség és a kevésbé fejletteknek jó hatásokat feladó képesség. Kellő számú, sikeres 
körforgás, élet és helycsere, élőréteg és környezet csere esetén, minden olyan szervezet, amely 
felélte, elfogyasztotta, megváltoztatta a környezetét, hogy a számára ellenérzéssel, életunttá, 
ellenhatóvá, de legalább az életét már nem támogatóvá vált, a periodikus együttes 
körforgásban, az életáramlásban, (ezért áramolnak a Gnúk stb.) mindig friss és eleségben, 
feldolgozható, átalakítható, számára hasznos életanyagokban, nyersanyagokban dús 
környezetbe kerülhet, amelyben a körforgás után sikeres új evolúciós ciklust folytathat. A 
revolúció a körforgás ideje, a régi és már az adott életminőséget nem támogató élettér, élőréteg 
elhagyási ideje, a más világba, más élőrétegbe átáramlás lehetősége. Ez élettér, tevékenység 
vagy és profilváltáshoz vezet. Még ideális esetben háromszereplős együttfejlődés esetén is 
kialakulhat a sikeres egymásnak jó hatásokat termelő feladás, körforgás. Természetesen a 360 
fokos térradián miatt az egymásra kellően kölcsönható képesek, csak néhány fokban eltérő 
áramlási irányúak, az előttük utolérteknek jó hatást, lendületet adhatnak át, de ez nem 
mindenkinek jó hatás. Viszont az egymással ellenkező irányban haladó, már 180 fokos eltéréssel 
éppen szemben áramlók, azonos téridős fejlettség, azonos részecske elosztódás esetén 
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antihatásúak, végzetesek, megsemmisítők, a lendületet kölcsönösen elfogyasztók, 
határozatlanná és cselekvő képtelenné fejlesztők lehetnek egymásra. Ezért ezeket nem szabad 
összeereszteni, el kell szigetelni, takarni egymás ellen.  Erre jó az anyatér, az anyacentrum, pl. 
a Nap, a melegfúziós tisztítótűz, a gyorsabb változás tere, amely mindig elszigeteli az 
ellenkező irányban, éppen a másik térfelén áramlókat, az antihatásúakat egymástól. Ezért nem 
lenne szabad megbolygatni a természet elrendezettségét, hazavinni, elköltöztetni a világ ellenkező 
részére a nagyon más égtájról származó állatokat, rovarokat, szervezeteket, mert azok számukra 
nagyon ellenséges téridős összetételű, számukra mérgező idegen szervezetek közé kerülhetnek. 
 
Ha egy kertkultúrát, vagy szántókultúrát, az élet rendjét megfelelően ismerve, egymás után 
mindig olyan haszonnövényekkel, szervezetekkel telepítünk be, amelynél a későbben 
betelepített fajnak, az előzőleg az adott talajon, térrészen termelők, élők hatásainak a 
felhalmozódása miatt nagyon kedvező körülmények alakulnak ki, akkor a talajunk sohasem 
merül ki a jó hatásokat termelő-feladó képességéből. Ha az előzőleg pl. a Nitrogén 
alapanyagot felhasználók, felbontók után pillangósokat ültetnek, amely kellően feldúsítja a 
már nitrogénben már hiányossá váló talajt, és közben olyan hatásokat fogyasztanak, amelyeket 
az előző élőkultúra halmozott fel a területen, a lineáris életfolyamat sokáig, de nem végtelen 
ideig tovább folyhat. 
Természetesen olyan magas biodiverzitású, sikeres biotóp kisebb környezetek is 
kialakulhatnak, amelyek önellátókká válnak, képesek lesznek sokkal kisebb térben egymással 
jó hatásokat cserélni, szimbiota együttműködésben a közös életteret állandóan restaurálva 
fenntartani. Ezeknek az élettereknek a sikerességét csak az ronthatja el, ha kihalnak közülük 
azok a fogyasztók, vagy termelők amelyek miatt az életlánc, a folytonosságban hiányossá 
válik, és egyes az egész közösség körforgását, hatáscseréjét megakasztó rossz hatás, életforma 
túl nagy feldúsulása, állócsomóba, torlódásba szerveződése megbontja a kialakult körforgási 
egyensúlyt, az együttfejlődés egyensúlyát. Ha a kisebb életkör működésképtelenné válik, vagy már 
mindenki ismeri és megunta az adott túlságosan is ismert és megúnt hatások felbontását átalakítását, 
mint a termelő futószalagok mellett a kialakuló monotónia és termelőképesség vesztés megelőzésére, 
másik, érdekes új  munkát  érdekes új feladatokat és új társakat, ha lehet új és érdekesebb, más 
körülményeket, eltérő környezetet kell adni az élet kell adni az élet angyalainak, a régi körforgást már 
megúnt szervezeteinek. 
 
Itt lép be a képbe a felmenői idegcsővel, közös átjáróval, vertexel, életforrással 
rendelkező toroid szervezetek előnye, mert a befelé fejlődő legfejlettebb rétegek a toroidban 
már kifelé áramlanak, és nemcsak hozzákeverednek az átlagostól lemaradt, kisebbségi 
részecske szervezetekhez, hanem a túl nagy lendületükből és az energiáikból átadva segítik 
ezek fejlődését felzárkózását. Sikeres összehangolás, megfelelő szinkronizálás, együttfejlődés 
esetén, az élet segíti egymást, és miközben a legfejlettebb, már túl nagy azonosságú, 
melegfúziós XXy eredőjű elitréteg, a differenciálódás közben részben a kevésbé fejlettek YYx 
közé keveredik, vegyül, egyúttal annak az idegenségét és másságát hígítja, az azonosságot, az 
együttműködő képességet növeli. Az élet csak megfelelő stációkban kellően felhígított, 
kellően azonossá, együttműködő képessé, a közös szabályokat megtartóvá tett, fejlesztett 
szervezettségben tud csak együttműködni, eredményt és közös fejlődést elérni. 
Az élet látszólag háromkomponenses életalkotós viszonyában egy még kevésbé feltűnő 
negyedik, rejtett, teljesen soha, és jelen időben meg nem megismerhető, de az 
életfolyamatokat jelentősen befolyásoló mikro, vagy nanoméretű, általunk nem észlelhető, 
nem mérhető tényező. Miközben a három életkomponens együtt van és együtt egymásnak jó 
hatásokat feladva fejlődik, a negyedik elporladt tényező már radikális rövidített úton van egy 
korábbi vég és egy másik új kezdet, között. Ha azonban csökken az elmúló és felbomló 
szervezetek időbeli aránya, nincs ami táplálja a fiatal és új szervezeteket, és ilyenkor túl kevés 
utód születik, ezért is elöregszik a szervezettség. Minél több finomabb elporladt nagy tudású 
részecske marad az elöregedett, túl sokáig élő szervezetekben, annál kevesebb épülhet át a 
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fiatalokba, ezért a fiatal új réteg a lélekben, tudásban, információban és a 
cselekvőképességében is szegényessé válik. Az idősebb generációk túl sokáig 
megmaradása, a negyedik generáció azonos rétegben maradása akadályozza a fiatal 
generációk kifejlődését, az élet folytonosságának a megmaradását. 
A háromdimenziós, + időben is változó, a jelen élőrétegében fejlődőket elhagyó 
mikroszervezetek közössége, vagy a köztes térben, esetleg az ötödik, vagy a hatodik 
dimenzióban változik, vagy nyugalomba van, inaktívan és másokhoz képest csak lassan 
fejlődik. Miután már lebomlott a régi és megúnt társaitól, az elhagyta az életellenessé fejlődő 
környezetét, haploid egyedként már nem bomlik tovább, de új kapcsolatokra vállalkozva 
hajlandó hinni az életben, és újra nagyobb tömegszámú közösségekbe épülni. Ez az életrész 
adja az élettér valódi nyomását, ez a tényező az élet ismeretlenje, az antianyag, a keresett 
együttható, az Einstein által is olyan sokáig keresett, de nem megtalált univerzális 
állandó! 
 

 
 
 
Térjünk vissza néhány gondolatig a pánspermia, és a fertőző járványok kialakulásának a 
teóriájához. 
 
A Bolygószerű szervezetek és más hasonló analóg toroid szervezetek differenciálódása során, 
a szervezetek fogyasztanak, és részecskéket bocsátanak ki, amelyektől, és a környezetben 
kialakuló változásoktól, a gerjesztésektől az átlagos felületen kialakuló differenciálódás, 
időnként és periodikusan hol az átlagos, hol a belsőbb rétegekben nagyobb életnyomást hoz 
létre. Amikor egy hasonló analóg szervezet, egy felmenői féreglyukhoz, kisebb részecske 
tömegű szervezeteket kibocsátó felmenői melegfúziós térrészhez ér, a túl kicsire elporlasztott 
nagy nyomású térrészen, potenciálgáton átjutás után, nemcsak lendületes életáramlásra 
gyorsul, hanem a határozatlanság terébe érve a benne lévő részecskéknek választania kell, 
egymáson differenciálódni, vagy a merre tovább kérdésében. Míg a részecskék egy része a 
belső mikrokozmosz, a nagyobb azonosságú életforrás felé rugaszkodik el a másfelé, kifelé 
induló társairól, addig a róluk kifelé elrugaszkodók nagyobb másságú, nagyobb biodiverzitású 
külső térrész, a makrokozmosz felé lendülnek. Miközben a befelé lendülők csak 
összenyomódnak, és egyre kisebb térrészbe, rétegbe érve egyre nagyobb életnyomás alá 
kényszerülnek, a kifelé lendülők erősen kifelé tágítják, növelik a közös életbuborékban az 
életváltozásra alkalmas rétegüket, ellátott terüket, a piacukat.  Az erősebben és gyorsabban 
differenciálódó térrészben, az adott rétegben a továbbfejlődést választó, az átlagosabb 
rétegben maradó részecskék szükségszerűen megváltoznak a környezeti tér 
állapotváltozásától, az őket érő sok impulzustól, és időnként nagyobb változássűrűségű, 
gyorsabb frekvencián élő, néha felpörgő gerjesztettebb állapotba kerülhetnek. 
 
 
A féreglyukakról néhány kiegészítő gondolat: 
A kisebb szervezetek áthaladnak egy hozzájuk képest sokkal nagyobb felmenői szervezet 
nagyobb életnyomású déli kipufogó nyílásán, vagy elgázosodott részecskéket kilövellő 
jetsugarán, féreglyukán, (de akár egy, a Napba, vagy más csillagba, bolygóba beáramló hideg, hirtelen 
elgázosodó életanyag által kiváltott nagy fler kitörés, egy hatalmas tűzhányó is ilyen gázfeláramlást, 
részecskefelhő sugárban kilövellést és felgyorsulást hozhat létre). A melegfúziós térrész, időben gyorsabb 
életnyomás növekedése, a librációs központ elhagyása és a differenciálódás magasabb 
impulzus sűrűsége, a kifelé lendülők kinetikai energiája, nagyobb életnyomást hoz létre, amely 
kifelé áramló részecskék kölcsönhatásával, átadott gáz kifelé ható antigravitációs 
lendületnyomásával felfúja az átlagos rétegek külső határfelületét. Az ilyen térségen, idegcső, 



 78 

időtengely végződés előtt elhaladó részecske szervezeteknek a kellő azonosságú átlagos 
részecskéi életbuborékok közé beáramló, a tér tágulását kiváltó, nagyon elporlódott, 
elgázosodott, nanoméretű, a magas impulzus sűrűségben felfúvódó részecskék, az ellenirányban 
áramló részecskékkel torlódás miatt tágítani kezdik, a nagyobb életnyomású, őket kifelé, és a közös 
szimmetriasík külső része felé terelő térrészt. A mikroszinten a belülről megkezdődő 
tértágulásban, az egymásnak áramlás után egymásról elrugaszkodók által betömörített, egyre 
nagyobb tömegszámú közös tömegbe épülő, (ezt követően a túl közel kerülés miatt a gravitációs 
árnyékoló hatással már együtt tartott), a nagyobb tömegszámúakkal is egyre kölcsönható képesebb 
részecskevariációk fejlődnek ki, amelyek az adott térrészen átáramló, ott lévő átlagos 
életbuborékok közé kerülve, azokat egymástól eltávolítják. Az általunk már mérhető szintű 
részecskék egymástól eltávolodása, a kapcsolataik elhidegülését és a kialakult rendezettség 
megváltozását, feleződést kiváltva a korábbi folytonosság feltöredezését okozza. Az általános 
tér és széttágulást, a szervezetek bomlását, két, a téridőben egybeeső hatás következménye 
váltja ki, amelyet a belső térrész túlnyomásának és a környezet éppen kisebb életnyomásának 
a viszonya határoz meg. E viszonyban harmadik tényező, a korábbi szervezettségbe épült 
részecskéinek az összetartása, a szeretet, (az azonossági és a gravitációs) erő, a kitartás, az 
összekapaszkodás, azaz a jó és tartós kapcsolatok, amelyek kellően erős egymásban való hit 
esetén képesek ellenállni a szervezeteket az enyészet irányába felbontó különbség 
kifejlődésnek. 
Bennünket a pánspermia szempontjából azonban jobban érdekel és érint az a következmény, 
hogy a centrális melegfúziós térrészekre, helyekre kerülő szervezetek átlagos részecskéi közé 
kerülő, korábban hidegfúziós, de a másoknak torlódással melegfúzióssá váló, ki és szétáramló részecskék 
tágító hatása, a belső rétegek túlnyomása, pl. a tűzhányók kitörése, kilövellése, tágítja az élőrétegünk 
felső határának a sztratoszféra külsőbb, légiesebb aurát képező életbuborék rétegek, véges 
rugalmasságú, már nehezen összetartott határfelületit. Ha ezek a határfelületeket őrző, védő, 
egyben tartó, átlagos részecskék nem eléggé összetartók, ha túl ridegek, vagy ha a túl nagy 
belső életnyomástól túlságosan eltávolodnak, elhidegülnek egymástól, a kapcsolataik 
meggyengülnek. Ha az összetartó erőnél, - az egymás felé megnyilvánuló szeretetérzésnél - 
nagyobbá válnak a széthúzó erők és hatások, a korábban jó kapcsolatok is megszakadnak. Ez, 
az addig felületi feszültséggel, szeretettel, érzésekkel és a generációk folyamatosságával kellő 
folytonossággal összetartott határfelületek elvékonyodott felületi rétegeinek a szakadásához, 
és a szomszédos külsőbb réteg közötti határ lebomlásához, a két réteg összekeveredéséhez, 
globalizációjához vezet. 
A történet már leírásra került, ezért most nem a globalizáció már többször ismertetett 
folyamatáról lesz szó, hanem a nagyobb azonosságú belsőbb réteg határainak a lebomlásakor 
kialakuló, a rétegben addig élő életváltozatok sorsáról, egészségéről, és ezt az egészséget a 
globalizáció következtében kikezdő következményről. Az egészség állapota a megfelelő 
fogyasztás és ezzel arányos kibocsátás, a feladókkal és a hatásainkat befogadókkal 
megfelelő szinkronitás, azaz az együttfejlődés. Ha ez az együttfejlődés valamelyik irányban 
elromlik, valamilyen feladásból, vagy fogyasztásból, az azonosságot növelő, vagy csökkentő 
tényezőből túl sok, vagy túl kevés adódik hozzá a másik komponenshez, az élet szimmetriája, 
az együtt élő képesség és az együttműködő képesség, az egyben működés, azaz az egész-ség 
csorbát szenved. 
Mint leírásra került, a határfelületi összetartó részecske erők, a vonzalom megszakadásakor a 
réteg globalizációs összeolvadásban nem szükségszerűen csak a már szomszédos, és kellő 
azonosságú rétegek szervezeti olvadnak egybe, hanem a szomszédos rétegekbe korábban 
bekerült, a fejletlenebb távolabbi élőrétegből származó, a közös vegyes új rétegbe az egymás 
melletti szomszédos rétegekből egyesülőknél, fejlettségben és genetikai azonosságban, sokkal 
kisebb azonosságú, de már közvetve kölcsönhatóképes idegenebb részecskék is bekerülnek. 
Ezek azok a bizonyos XX és YY genetikai állományúak, amelyek az átlagos és 
együttműködésre alkalmas XXy , és YYx rétegek megfelelő eredőjét, az életnek és az 
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együttműködésnek nem megfelelőre módosítják. Ha az X melegfúziós részecskékhez még két 
melegfúziós, túl nagy azonosságú XX –es részecske keveredik, ebből nagyobb közösségbe 
épülni és együttműködni, szaporodni képtelen, túl melegfúziós, hibrid szervezet fejlődik ki. 
Lásd a leszboszi és az amazoni kapcsolatokat. Az ilyen túl melegfúziós, túl nagyon domináns XXX eredő szinte 
azonnal kiszorítja felemészti a maradék hidegfúziós Y állományt, és ennek a hiányában a már túl nagy 
azonosságú, a fúzióban megszaladó szervezetben nem tud magasabb bonyolultságba épülni a szervezettség. 
Hasonlóan, ha egy YYx eredőjű, lendületes, férfias, egyesült szervezethez még idegenebb, 
még lendületesebb, távolabbról származó, kisebb azonosságú, idegenebb, hidegfúziós, az 
átlagos élethez szükséges törvények és az együttélési szabályok megtartásában fejletlen 
szervezeti egység, YY tulajdonság hordozó részecske közösség kapcsolódik, akkor túl 
hidegfúziós, erőszakos, türelmetlen YYY, agresszív, nem törvénytartó, együttműködésre 
képtelen, túl gyorsan fejlődni akaró, ezért sok szabálytalanságot elkövető szervezeti eredő 
fejlődik ki. Miként a túl melegfúziós szervezetekben, amelyben kevés lesz az összetartás, itt is 
nagyon kihasználják, kiszorítják a túl nagy azonosságúak a szervezetbe, receszív állapotba 
kerülő melegfúziós, még egymást békében elkerülni képes X állományt, és túl katonás, túl 
fegyelmezett, túl diktatórikus, erőszakos, hódító hatalom fejlődik ki. Ez az életváltozat sem 
képes demokráciát igénylő nagyobb bonyolultságú életpiramisba épülni. Ez az eredő sem jó a 
nagyobb bonyolultságba épülni akaró életnek, ezért ez az életváltozat sem szaporodóképes, 
hosszabb távon a közösségekből kikopó, túl sok zavart okoz, az együttélésben és 
együttműködésben a túl eltérőkkel életképtelen. Ezzel szemben a túl határozatlan, ezért 
lelassuló, döntés képtelen, XY állomány, éppen a túl nagy erőviszony egyensúly miatt 
rendszerint kevésbé cselekvőképes de megtermékenyíthető, és az XX, vagy egy kicsit már 
nőies, nem olyan nagy szimmetriában lévő, kellően erős hidegfúziós Y kisebbséggel még 
megtermékenyíthető, még melegfúziós dominanciával viszonylag szimmetriába hozható. Az 
egymásra túl tükrözött azonos erőviszonyok kialakulásakor XY a választásokban nem alakul 
ki döntő többség, egymást váltják a belső kormányok, és a közösség nem fejlődik, hanem 
egymásnak adogatja a vádakat, a rossz hatásokat és folyamatosan bomlik. Ha egy ilyen 
megtermékenyíthető, lendülethiányos, már nagyobb belső életnyomású X részecskét, nőies 
eredőjű életbuborékot, egy lendületesebb Y (közös célra törekvő, egyesülni és vele is 
lendületbe jönni képes) részecske megtermékenyít, az életnek kedvező egyik komponensből 
(nő) egy csak vele együtt nagyobb és bonyolult együtt élő közösségekbe, párokba, családokba 
szerveződni képes, XXY arányú, nőies többségű, esetleg XYy genetikai eredőjű férfiasabb, 
lendületesebb, már nem teljes szimmetriával rendelkező, ezért fejlődni és haladni is képes, 
enyhén hidegfúziós eredőjű férfias szervezet fejlődik ki. A két egymás mellett élő réteg 
globalizációjában az XX, az Xy és az XY részecske eredőjűek, és a XYy eredőjűek vegyes 
kapcsolatából, közös tömegbe épüléséből sikeres életpiramis építhető fel, amely képes a 
nagyobb bonyolultság felé egyre nagyobb tömegszámú, de a dominanciát és az egyértelmű 
fejlődési lehetőséget még megtartó szervezetekben fejlődve, a közösen hozott szabályokat 
megtartva együttműködni. Ez a kétféle férfias és nőies, enyhén melegfúziós eredőjű, és még 
nem túlságosan hidegfúziós, de még a tudatban közel azonosan rendezett állomány közös 
rétegbe keveredése, egymásba vegyülése sikeres nászt és egymással megfelelően 
együttműködni képes, elég nagy azonosságú, törvény tisztelő, a törvényeket megtartó utódokat 
hozhat létre. A létrejövő új életkeverékekből kifejlődő, nagyobb tömegszámú szervezetek 
azonban csak ösztönös (közös) tudással rendelkeznek, őket még az elődeiknek sokat kell óvni, 
gondozni, nevelni, tanítani, képezni ahhoz, hogy belőlük sikeresen együtt élő, egymást, az 
elődeiket, az utódaikat és a törvényeket is megfelelően tisztelő polgárok, szervezetek váljanak. 
Az ösztönös tudás az a fiatal szervezeteknél, amelyet a közösség többsége azonosan ismert, azonos 
dolgot jelentő közös és kellően egyértelmű tudásnak elfogad.  
Ha a globalizációban a közös rétegbe túl sok durva és idegen YYY, túl hidegfúziós, túl törtető, 
türelmetlen, állandóan áramlani akaró, letelepedni nem tudó, izgága, az együttélési 
szabályokat nem ismerő, vagy és túl sok rosszul párosított, XXX túl melegfúziós, túl nagy 
életnyomású, nem eléggé, vagy csak a fogyasztásban fejlődő szervezet keveredik ki, az életnek 



 80 

rekombinációt, átcsoportosítást kell végrehajtani, hogy ezeket a rossz, szerencsére nem nagyon 
szaporodó, túl nagy azonosságú életvariánsokat kiszelektálja, időben felbontsa, és a részeikből 
sikeresebben együttműködő új, jobb életkeverékeket hozzon létre. A magzati és a 
csecsemőkori, de még a későbbi fiatalkori elhalás, a rossz, és a közösségi életre, az 
együttműködésre valamiért alkalmatlan szervezetek időben lebontása, ezért fontos. Itt 
utalni szükséges a bolygónk szimmetriasíkja és a Száhel övezet környékén kifejlődő, de 
nagyon sok fiatalt még az ötödik éve előtt elvesztő emberi kezdeti életforma forrására. Az 
elszennyeződő életforrásokat, Samuel Hahnemann módszerével még a patakba ömlésük előtt, 
a szennyeződés, a rossz arány forrásánál kell megtisztítani, különben már nem lehet kevés 
energiával megtisztítani, és a kisebb tömegszámban nem abortáló szervezetek, később 
nagyobb tömegszámba épülés, szerveződés esetén nagyobb folyókat és tengereket, sokkal 
nagyobb szervezeteket is elszennyeznek! Ha egy bonyolult termékben felismerten a célra nem 
alkalmas selejt fejlődik ki, sokkal szerencsésebb ezeket kiselejtezni, visszabontani, és a jó 
alkotókat kiegészítve másik, jobb egészségesebb új szervezetet létrehozni. Az élet egyszerűen 
nem engedheti meg magának, hogy a már felismerten rossz építményét, - amelyről már tudja, 
hogy nem tud nagyobb bonyolultságba épülni – kiselejtezés és visszabontás helyett hagyja 
rossz állapotra továbbfejlődni. Ez nemcsak a később nyomorék fiatal szervezeteket, hanem a 
családokat is egy életre tönkreteszi, és az a szervezettség, amely folyamatosan meghagyja a 
selejtjét és továbbadja, mint jó terméket, annak nemcsak elromlik a presztízse, hanem túl sok 
ilyen selejt fenntartása, a szülők, gondozók és az orvosok foglalkoztatása miatt 
gazdaságtalanná és fenntarthatatlanná válik. Az érzelmi kötelezettségérzet csak a nemtudásból 
és a lelkiismeret furdalásból, rosszul értelmezett erkölcsi etikai kötelezettségből származik. 
A genetikai folyókat hasonlóan a forrás közelében kell tisztán tartani, és ha nem sikeres 
életvariánsok, túl idegen, vagy túl nagy azonosságú életformák, az átlagos eredővel 
együttműködésre képtelen vegyületek alakulnak ki, az életnek nem megfelelő vegyületeket le 
kell bontani, ezt a célt szolgálja a fiatalkori elhalás, a spontán abortusz. A lebontott 
szervezetek életképes, egészséges kisebb részecskéi, a jó alkotók új körforgásokba kerülnek, 
tovább növekszik az azonosságuk, és később egy fiatalabb, később megszülető, de egészséges 
testvérben, genetikailag rendben fejlődő utódban egyesülnek, vagy és a már meglévő, kellő 
szimmetriában fejlődő, és őket befogadó idősebb testvérben, rokon szervezetben fejlődnek 
tovább. A természet és a bennünket is nagyobb emberi közösségbe fejlesztő részecskék többnyire 
idejében lebontják a sikertelen selejt, vagy később túl nagy terhet okozható szervezeteket, csak az 
oktondi ember nem képes megérteni a természet működését és normális szelekcióját. Így aztán ne 
csodálkozzunk, hogy egészséges generációk helyett, a szerencsétlen együttélésre kényszerített, 
szimmetria és egészséghiányos szervezeteket tartunk mesterséges megmentésben, gyógyításban, az 
egészséges szüleiket is kivonva a termelésből és az egészséges, boldog életből.  
 
Ha az egyesült térbe, egy új isteni közös szervezetbe, egy valamilyen energiaszintű és tömegszámú 
utódba túl sok ilyen hibás genetikai alszervezet kerül, az élet szélsőségessé, a környezetnek jó 
hatásokat termelőképtelenné, leginkább ilyeneket igénylővé, elvonóvá válik, és az 
együttműködés, az életpiramisba, nagyobb bonyolultságba szerveződés félúton, félkész 
állapotban elhal. Ha azonban a túl nagy szimmetriától és az átlagos állapottól valamerre a 
kelleténél jobban, a két szélsőség felé eltávolodott szervezetek, nem megfelelő arányban 
keveredő, egymást nagyobb egészségre hozó szervezetekhez, hanem, még szélsőségesebb 
eredőt létrehozva egymáshoz csatlakoznak, a túl szélsőséges XXX és az YYY szervezeteket 
hozhatnak létre. Az ilyen túl nagy azonosságú, egymást a jó és a rossz hatásaikban is erősítő, 
szélsőséges kilengésekre hajlamos szervezetek egymást gerjesztve, érdekesebb, izgalmasabb, 
viharosabban változó életet leélő, de szaporodni nem képes párokba szerveződhetnek.  
Ezek a szervezetek azonban már más kaszthoz, fejlettebb réteghez tartozók, amelyek az átlagosabb szervezeteken 
és rétegeken, életakadályokon együtt sokszor túl nagy lendület többlettel, akárkiken átgázolók, áthatolók. 
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Folytassuk a megkezdett gondolat fejlődést a Globalizáció értelmezési lehetőségeivel: 
Globalizáció alakul ki a növények és fák virágainak a kibomlásakor. A közös szervezetben a 
virágokra jellemző élettermékeket építő szervezetek, a megfelelő belső életnyomás, kellően 
nagy belső túltelítettség elérése esetén kinyitják a virágkehelyként ismert zsilipkapukat, addig 
az utódaikat, a virágpor élettermékeiket védő szirmaikat. Ilyenkor a széltől esőtől minden 
rossztól óvott védett, de nagyobb belső életnyomású térrészből, a közös családi szervezetből, 
az itt túltelítést okozó, de máshol is életképes, egymástól eltávolodó virágporrá lebomlott-
összeépült élettermékeiket az izotrópabb környezetbe eresztik. Az adott szinten felnőtté, éretté 
vált részecskéik eltartási terhétől megszabadult virágos növények, - mint ősszel a levelek eltartási 
terhétől megszabaduló fák - egy időre megkönnyebbülnek. A környezet felé elrugaszkodó virágpor 
szintű részecskékről a róluk egyidejűleg befelé differenciálódott, ettől kezdve másra szakosodó, 
egymással közös tömegbe épülők, a nagyobb azonosságú közösségben maradnak. A nagyobb 
sűrűségre differenciálódottak egy része a gyökerekbe, és ezen át a nagyobb sűrűségű fejlettebb 
rétegek, a talajrétegek felé távoznak. A tavaszi virágzás után az izotróp, hidegfúziós 
környezetbe elrugaszkodók, a kifejlesztő közösséget elhagyók által nagyobb térbe, de kisebb 
azonosságba, szétszórtabban, egyenletesebben ki és szétáramlanak. A róluk befelé 
elrugaszkodók és gyorsabb változásba tömörített, életmagokba fejlődő, ettől kezdve 
melegfúziósabb részecskék közösségeihez csatlakoznak, míg a nagyobb nedvesség tartalmú, 
elfolyósodottabb átlagos rétegek, egymás mellett élő sejttömegei, az eltérő hatásokat 
egyenletesen elosztva,nagyobb szimmetriába kerülő életgyümölcsökbe, és ezek életfelületeire, 
határfelületeire épülnek. Az eltartottak egy részének az izotróp térrészbe elküldése, kiáramlása 
és eltávozása után, a kevesebb maradóra egységenként több energia jut, amely miatt 
hamarosan gyorsabb térbeli növekedésnek, fejlődésnek indulnak. A jobb élet lehetőséget adó, 
több energiával táplált, de a szárak által még függőségben tartott átlagos életgyümölcsök, a 
beléjük költöző átlagosabb, de jó kapcsolatépítő képességű részecskék miatt ezek az életterek 
is meghíznak, és egyre nagyobb terhet rónak az eltartó, őket kiszolgáló, tápláló fa és növény 
szervezetekre. Amikor az elvirágzást követő negyed ciklus után már ismét túl nagy a fák 
terhelése, és az életgyümölcsök túl nagy életnyomásba fejlődve, az eltartó fa szervezetnek már 
szükségtelen, túltermelt, túl nagy azonosságú részecskékkel és hatásokkal, feszültséggel telnek 
fel. Minél nagyobb az ilyen fogyasztásra megérő életgyümölcsökben a feszültség, a rossz 
állapot kialakulása, a gyümölcsöt elfogyasztóknak, a környezetnek felbontásra és fogyasztásra 
felkínált élettermék annál jobban édessé válik. A feszültséggel és sok könnyen lebontható, már 
túl nagy azonosságú cukorrá átfejlődő fehérjével, energiával feltelő életgyümölcsök, mielőtt 
teljesen elromlanának, és bomlásnak indulna a közösségük, az egyedi ízekkel, zamattal és a 
keményítőből cukorrá alakuló túlfejlődéssel jelzik, hogy fogyaszthatóvá válnak. Az 
életgyümölcsökben együttváltozó, de egyre nagyobb azonosságú közösségbe fejlődő 
részecskék ilyenkor már erősen jelzik, hogy nem tudnak egymással együttműködni, hogy 
szeretnének továbbfejlődni, megszabadulni az együttfejlődés már senkinek nem előnyös túl 
nagy azonosságú kötöttségéből. Az érés és a túlfejlődés folyamán az életgyümölcsök 
többségében olyan nagy életnyomás és feszültséggel feltelés alakul ki, hogy ha nem 
fogyasztják el a fejlettebb szervezetek, átvéve a fák édes terhelését, ezek szervezettsége 
összeomlik, elromlanak, erjedésnek indulnak, vagy és elrugaszkodnak az addig őket 
függőségben tartó száraiktól, a kocsánytól. A túl nagy belső feszültség hatására gyakran 
elválnak a nevelő kapcsolataiktól, és a határfelületeket addig összetartó átlagos részecskék 
egymástól eltávolodása, túlterhelése miatt globalizálódva felrepednek, lebomlóvá és más 
életanyagokkal keveredésre és vegyülésre alkalmasabbá, szabadabbá teszik a belső 
tartalmukat. A függőségben felrepedő gyümölcsökből a külső tér felé elpárolgók, az izotróp 
környezet felé távozó illékonyabb, erjedtebb, nagyobb új lendületre fejlődő, de könnyű, 
erjedtebb, antigravitációs Orgon részecskék elrugaszkodása, ismét a térben szegény, de 
lebomló-képes energiában dús, túlérett és már melegfúziós eredőjű gyümölcsöket hagy maga 
mögött. A könnyű és légies, párolgóképes, alkohol jellegű lélek részecskék által elhagyott, a 
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nevelő száraktól, a korábbi függőségből elvált, a nagyobb változássűrűségű rétegek felé 
továbbfejlesztő gravitációs részecskékre árnyékoló képesebb, fogékonyabb életgyümölcsökre, 
a nagyobb változás sűrűség, átjárhatatlansága, a belső változás sűrűség növekedése, (vagy 
csak az azonosság növekedése) miatt erősebben hat a talaj, a nagyobb változósűrűségű rétegek felé 
ható, a hidegfúziós részecskék lendületével átadott gravitáció. Az életgyümölcsben maradó, 
már erősebben gravitációs, elnyelő képességű, nagyobb térsűrűségbe épült, egymással és az 
ottmaradt energiával is gazdagabbá vált részecskék, kisebb sűrűségű héj védelemmel, és a sok 
energiát tartalmazó, már könnyen lebontható, globalizálódott átlagos lédús rétegekkel a 
melegfúziósabb irányban lévő fejlettebb, talajként ismert rétegekre hullnak. A gravitáció 
valószínűen az azonosság taszítása, amely sokkal erősebben hat azokra a környezetben lévő, 
de befelé haladó, fejlődni kívánó, az eredőjükben nagyobb azonosságú részecskékre, 
amelyeknek a közeli árnyékolóképes, nagyobb változás sűrűségű közös tömeg által eltakart, 
leárnyékolt, elterelt állapota miatt, az adott irányból kisebb az ellenhatása. 
Más aspektus szerint, a differenciálódáskor az azonosság, szülői rétege, az életforrás jobban vonzza a 
rossz helyzetbe került melegfúziós részecskéket, a haza, az otthoni környezet hiánya, és a távoli idegen, 
túl eltérő környezet, valamint az elvált társ rossz hatása egyidejűleg taszítóan hat. Harmadik lehetőség, 
a külső környezetben már rossz hatású, megismert részecskékre a saját életunt, kihasznált környezet 
taszítólag, ellenségesen hat, és a róluk kifelé elrugaszkodók átadott reakció ereje, vagy és a 
fogyasztható feladó réteg iránya, az egyediség és a páratlanság, a másság megbecsültebb lehetősége 
vonzóan hat. A befelé áramló, a környezetükhöz képest még hidegfúziós részecskék a belsőbb 
rétegekben nagyobb megbecsülésnek örvendenek, ugyanakkor a közben hidegfúziós belső eredőjűvé 
váló, lehűlő és megnyugodó, terhesen hidegfúziós részecskéket a belsőbb rétegekbe beszállítani képes 
Orgonokra, és a bennük beszállított fiatal hűtő, fogyasztható állományra nagyobb megbecsülés vár. 
Miként a virágporok az elvirágzás után információs energiával és sok jó hatással segítik és 
előkészítik a talajt a későbbi tömeges főtermék befogadásra, energiát és jó hatásokat visznek a 
később az élettermésekben becsempészett, nagyobb saját azonosságot erősítő életmagokat 
befogadó környezetbe, egyúttal befogadó képesebbé, nagyobb azonosságúra hozzák a magokat 
kinevelő szervezetek landolása környékén a fogyasztásban fejlettebb talajt. Az évelő fák 
későbbi gyümölcstermése már hatalmas mennyiségű energiával dotálja, támogatja, az őket 
eltartó, megtűrő, az év folytonosságában energiával támogató melegfúziós réteget, meghálálva 
és visszaadva a gyökerek által elvont, csak kölcsön kapott energiát, javítja az azonosságot, a 
magok befogadó képességét, és a benne rejlő életprogramot szállító részecske közösség 
érvényesülését. Ez az azonosság növelés már rendszerint megteszi a hatását, mert ha a 
virágporhintést, csak reklámnak és ígéretnek tekintjük, a bőséges termésben lévő sok energia 
már valódi, a fejlettebb rétegnek kamatostól visszaadott hitelnek, az isteni fejlettebb, idősebb 
rétegnek adott támogatásnak, adózásnak számít. Míg a virágzás általában a ciklusok lendületes 
együttfejlődést adó szervezeti tavaszában ad támogatást, reklámot és azonosság növelő 
hatásokat, ígéretet a környezetnek, addig a melegfúziósabb nyár, már hatalmas tömegű 
energiát tartalmazó termésben hálálja meg a környezetnek az addig adott tűrést és támogatást, 
az energia kölcsönt. Ehhez hasonló az évelő szervezeti ciklusok harmadik termése, amely 
energia mellett sok átlagosabb, de hidegfúziósabb eredőjű támogatást ad a környezetnek, mert 
amikor a fák és más növények terhei, a környezetből levehető energiához képest túl naggyá 
válnak, a már energiatermelés és jó hatás nélküli levelekben addig fejlődő, de az együttélésben 
lendületet vesztő hidegfúziós részecskéiket is elbocsátják. Az elvirágzás és a kiteljesedés 
legerősebb időszaka, a letermés után, az adott évciklus átélését, és a termékkészítést segítő 
átlagos részecskékre már nincs szükség, ezért őket differenciálás közben a felfúvódó, 
könnyűvé és a lehetőségénél nagyobb közeg-kiszorításúvá váló Orgon részecskék elhagyják, 
miközben az elszáradó és nehezebbé váló levelek, a bennük túl nagy sűrűségre épült 
részecskékkel lehullnak a fejlettebb talajra. A hidegfúziósabb környezet felé elrugaszkodók, a 
túl sok bomlási hőhatásokat elvivő, már haszontalan volt hidegfúziósok eltávozása után, a levelek 
túl melegfúzióssá, jó hatásoktól megfosztottá, hűtetlenné és a hidegfúziós társaik hiányában 
elfonnyadókká, elszáradókká válnak.  



 83

Az ősz, a körciklus harmadik (negyed) időszaka után elválnak egymástól a tavasszal, építő 
irányú közös életáramlásba keveredő, sokáig még a nagyobb változássűrűségű, gerjesztettebb 
nyáron is egymás mellett kitartó hideg és melegfúziós részecskék. Az átlagos vegyes, családi 
szervezettség bomlásakor, a túl nagy gerjesztés hatására, rossz irányú bontó (fordított Y) 
áramlási rendezettség alakul ki az életfelszínen.  A hidegfúziós összetartás és egyesülés  a 
korábban külön életcsatornákon áramlottak közös életútra terelődését jelenti, amely eltérő, 
egymást kiegészítő részecskék közös útra terelődése esetén, új tavaszt fejleszt ki.   
Az életakadályoknál különváló, vagy más okból eltérő cél felé tartók azonban az 
együttáramlás valamelyik közös fázisából a szervezeti őszként ismert állapotot hozzák létre, 
amelyben a még mindig hidegfúziós eredővel rendelkező részecskék az életakadálynál az 
eredőjük miatt őket jobban megbecsülő melegfúziós irányba, a már túl melegfúziósok, a túl 
magas változás sűrűségben elporladtak pedig a nekik jobb irányt, a hidegfúziósabb, hűvösebb, 
nyugodtabb külső rétegeket választják. 
 
Mint a DNS egymástól a közéjük beáramló neutronok által szétválasztott, elváló szálai, az eltérő 
irányba szétváló részecske csoportok szabaddá váló haploid egyedei az izotróp térből a hozzájuk 
kapcsolódó új, de kiegészítő tulajdonságú bázis párokkal kiegészülnek, és másféle szervezeti 
összetételbe épülnek. A fiatalabbak a nekik megfelelővel, az idősebbek pedig a hozzájuk illővel. Ez az 
oka a genetikai ABC-nél, hogy a vegyülés a statisztikai eredőben nem teszi lehetővé a túl öregek és a 
túl fiatalok, az egymáshoz életritmus, szokás stb. eltérés miatt nem passzolók kapcsolódását. Az 
Adenin csak a Timinnel, a Guanin csak  a Citozinnal léphet kapcsolatba, csak ezzel tud egymást 
kiegészítő, de nem teljes, időben változó szimmetriájú párba épülni. A nagyobb bonyolultságba épülés 
érdekében a túl nagy azonosságúak, az azonos neműek, vagy és az egymást rossz irány közös eredő 
felé fejlesztők, és a genetikailag túl távol állók sem kapcsolódhatnak egymáshoz, nem hozhatnak létre 
stabil szervezeti alapot. A DNS valójában a melegfúziós állapoteredőjű térrészből, szervezettségből a 
kifelé tartó nőies ág, lamináris, az elődeire merőleges irányba kapcsolódik egy a nagyobb sűrűség és a 
tömegbe épülés felé, befelé haladó hidegfúziós ág, férfiasabb eredőjű tagjához. A kapcsolódás átmeneti 
vegyes, stabilabb egy ideig az adott élőrétegben maradó, egymást kiegészítő, a két eltérő nemű elődi 
szervezetet, a két eltérő genetikai folyó egymással is összekötő keresztkötéseket, hidakat hoz létre. 
Akár csatornázott, vagy a feszültségben mentesített élethálónak, vagy kondenzátor lemezeknek is 
tekinthetjük az elődi genetikai folyókat, csatornákat összekötő utódi keresztkötéseket. 
A sármosabb, lendületesebb, összeszedettebb, folytonosabb, azaz az eredőjében fejlettebb, a 
csábító neutron, (a harmadik tényező) által szétválasztottak, az egymásról elrugaszkodók 
közül a rugalmasabb életbuborékba felfúvódni képes, Orgon állapotúvá váló, még mindig 
melegfúziós részecske része a hozzájuk képest túl konzervatívvá váló térből kiszorulók, a 
térben gazdagodók, de a befelé az összetartás felé segítő lendületenergiában elszegényedők része az izotróp 
környezet felé, kifelé távozik. Az Y-ból kiválók másik ága felé fejlődők, a ridegebbé vált 
részecskék, a nagyobb életrugalmasságú társaik eltávozása után kiszáradva, széttöredezve 
leesnek a változás sűrűségben, emésztő és továbbdifferenciáló képességben fejlettebb talajra. Amikor a 
nagyobb sűrűségre épülő, a társaikat elvesztő, már szimmetriahiányos részecskék leesnek a 
talajra, újabb energiahullámot indítanak el a hozzájuk képest melegfúziós irányban fejlettebb 
talajrétegek felé. Ekkor jön el a harmadik fogyasztó réteg a mikroszervezetek, a baktériumok 
és a talajlakó már melegfúziós gombák ideje. Ez az időszak az ő felvirágzásuk kezdete. 
Megkezdődik a kialakult, elszáradt, széttöredezett levélben maradó, már túl nagy azonosságú 
közösségnek már nagyon rossz, túl nagy azonosságú rendezettség lebontása, és a maradék 
közösségeikből elvándorló gombafonalakba, micéliumokba átszervezése. Bár az általunk a 
talaj felszíne fölé termőtestet növelőként ismert gombák igazi szaporodása és a diaszpóraként 
a spóráik szétszórása csak későbben, a már félig, fémekké, és más ionos termékekké átalakított 
hatások leadásakor, a gomba közösségbe épült szervezettség újabb differenciálódása után jön 
el, de a talajlakó rokonok is megkapják a tél folyamára a feldolgozandó, megemésztendő 
táplálékot. A baktériumok és a gombák, a talajlakó lények által, a fejlettség és a sűrűség, az 
együtt élő, együttműködő képesség, (az összetartó képesség) szerint is tovább differenciált, 



 84 

kezdetben vegyes korhadékból, tavaszra részben nagyobb sűrűségű ionosan fejlettebb 
életanyag, más részben kisebb sűrűségű átlagos és vegyes barnaföld, alkáli-föld és humuszféle 
termékek fejlődnek. Az átlagosabb, nagyobb nedvességtartalmú, elfolyósodásra hajlamos, de 
kisebb sűrűségűvé váló részecskékből kialakuló, és a Föld felszínére kiemelkedő termőtestek 
csak a tavaszi meleg, a nagyobb változás sűrűség életnyomást növelő hatása, a gombaszintű 
nemzedékek kivirágzása, nagyobb életnyomásba fejlődése után emelkednek ki a védett, de 
már gombaspóra minőségben már túltermelődő micélium környezetből. A kisebb közeg 
sűrűségű, kisebb azonosságú, izotrópabb, sokfélébb, magasabb biodiverzitású rétegekbe az 
avaron át kiemelkedők, a gomba szervezet, telep feszültségén könnyítve, a hozzájuk képest 
hidegfúziósabb, átlagosabb ezt ellenállás nélkül engedő környezetbe ürítik a határfelületek, 
(spóralemezek) felszakadásakor a globalizálódó belsőbb rétegeikből a diaszpóraként szétszórt 
spórákat, az életprogramot felfújódó Orgon állapotban továbbszállító magjaikat. Ez a termés a 
tél termése, bár tavasszal és sokszor csak nyáron, néhány gombánál ősszel, a pereszkéknél 
akár télen hagyja el a már azonos minőségben túl nagy nyomású melegfúzióssá váló 
környezetét, a szétszóródó, kozmopolita jellegű spórák, alapvetően melegfúziósabb eredőjűek. 
Az Orgon állapotban kiemelkedő spórába a légtér közegében épülnek be, telnek fel hidegfúziós, 
nagyobb másságú, az életbuborékokat hidegfúziós összetartó lendülettel kitöltő, feltöltő részecskék. 
Ezek a már megtelt életbuborékok egyre nagyobb sűrűségűek, egyre nehezebben átjárhatók, a nagy 
lendülettel a melegfúziós rétegek felé áramlók számára kikerülhetetlenek. A hidegfúziós részecskékkel 
feltelő életspórák már nagy sűrűségűek, és a talajrétegek felé áramolva, leülepedve fejlődnek tovább. 
Az időbeli eltolódás a gombaféléknél is működik. Amikor már túl nagy az életnyomás, a közösség a 
fiataljainak egy részét kiengedi a szabadba, a kisebb sűrűségű izotróp piaci térrészbe, és a melegfúziós 
Orgonok azonnal elkezdenek hidegfúziós friss hatásokat magukba gyűjteni. Amíg a gyűjtögetők távol 
vannak, és nekik is jó hatásokkal telnek fel, addig a magukra maradók életnyomása, terhelése, 
gerjesztése csökken. 
Valamennyi globalizálódó, a fejlett és a genetikai azonosságot, az életprogramot, a téridő átalakítására 
vonatkozó rendezettségi mintát, a magjait a környezetbe szétszóró szervezetnél elkerülhetetlen, 
hogy amikor megnyílnak a határfelületek, az életmagok begyűjtésére és kihordására 
(behordására) alkalmas, már melegfúziós életbuborékokat addig védő szirmok, és 
árnyékolóképes rétegek felszakadnak, ekkor nemcsak kifelé válik szabaddá az áramlás. 
Ilyenkor a belülről kifelé ható áramlási eredő, rendezettség ellenére, az izotróp környezeten át 
érkező, nagy sebességű hidegfúziós részecskék is mindig nagy mennyiségben bejutnak a 
kibocsátás (és talán a hőleadás, a hűtőképes részecskék beengedése) érdekében megnyílt, nyitottabbá 
váló kinyílt szervezetekbe. A kiáramló, felfújódott toroid jellegű feltöltődésre hajlamos Orgon 
életbuborékok, (kisméretű nőies szervezetek) nemcsak a feszültség és hőtöbbleteiket szállítják 
ki és adják le a környezetben, hanem eközben hidegfúziós, friss kisebb részecske hatásokkal is 
feltelnek, és visszaáramolva a családi közösségbe viszik magukkal a bennük elraktározódó 
friss élményeket és jó hatásokat, köztük néha idegen megtermékenyítő részecskéket is. 
Az idegen közegbe, szervezett térrészekbe kisebbségként, kisebb azonosságú jövevényként, 
idegenként beáramlók a helyben változóknak a viszonyítási lehetőséget adó másságukkal 
elkerülhetetlenül gerjeszteni kezdik a szervezet nagyobb azonosságú, befogadó rétegeit. A 
globalizáció és ezt követő diaszpóra, a belsőbb rétegek átlagos, vegyes részecskéinek a 
szétszóródása azzal jár, hogy a környezetnél éppen nagyobb életnyomású szervezetek 
határfelületeinek a felszakadása, kifelé áramló eredőjű, egymástól legyezőszerű, vagy és 
trombitaszerűen szétnyíló füzérsugarakat, esetenként virágkelyhet létesítő rendezettségű 
tölcséralakzat jön létre az életforrástól és a nagyobb azonosságú térrésztől, egymástól is 
távolodó részecskék között. A férfias eredőjű szervezeti állapotban a nehéz, kis térfogatba 
épült nagyobb sűrűségű hidegfúziós részecskék lefelé, befelé a melegfúziós térrészek felé, a 
könnyebb kisebb térsűrűség/térfogatú Orgon részecskék pedig felfelé, kifelé áramlanak. Ez a 
kifelé kialakuló, kinyíló trombitaszerű rendezettség, (lásd a következő oldali ábrákat) szinte 
bevezeti az egy időre, a virágzásra kinyílt térbe, a tölcsér felé áramló, a kiáramlókkal paralel 
rendezettségi eredőjű, vagy és ehhez viszonylag közeli irányban áramló hidegfúziós, más térrészből és 
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más szervezetekből erre áramló, sodródó, a túl nagy lendületi tehetetlenség miatt kitérni már 
nem tudó idegenebb részecskéket. A befelé domináns lendület nemcsak a kellő 
azonosságúakat sodorja be, vissza, hanem a hozzájuk kötődő, együtt elnehezedő párokat, a 
hidegfúziósabb kisebb méretű részecskékkel feltöltődő már terhesen hazatérő Orgon 
életbuborékokat is. A valamilyen más egyediségben, pl, a lendületben, vagy a szükséges 
irányban éppen fejletteket, és a megfelelő irányú áramlásban kellően azonosakat, és a 
kölcsönhatással lendületet átvevőket is besodorják. Mint a méhek a virágokat, ezzel a kinyílt, 
életvirágzásba fogott, már túl nagy azonosságú szervezeteket is megtermékenyítik, átlagosabb 
állapot eredőre hozzák, lehűtik a beáramló hidegfúziósabb eredőjű részecskék. Tehát a 
globalizációval járó nyitás és a kivirágzás szükségszerű velejárója, hogy a már kétdimenziós 
terelő ernyőkkel és füzérsugár felületekkel rendelkező szervezetekbe ilyenkor még 
egydimenziós, jellemzően csak iránnyal, céllal rendelkező, az egyedeiben szinte tömeg 
nélküli, de együtt a fűzérbe épülő folytonosságuk miatt jelentős kinetikai energiát szállító, a 
sokdimenziós változást megérteni és követni még nem képes, a megértő képességben fejletlen 
részecske változatok kerüljenek be. A kétdimenziós fejlettségi állapotot, az életfelületen egymás 
mellett élés lehetőségét és változatosságát tovább gazdagító, és már a tér három dimenzióban, 
a lamináris felületekre merőlegesen is áramlani képes, fejlődő szervezetek csak ezt követően 
válhatnak három térirány felé időben és fejlettségben, generációkban eltolt, és időben is 
változva még többdimenziós szervezetekké, háromgenerációs, és az időt léptető negyedik 
generációs lélek részecskékkel is közös térrészben együtt élő, bonyolultabb szervezettség 
résztvevőivé.  
A következő ábrán ismét bemutatásra kerül a szegfűre, a liliomfélékre, a tölcsérvirágokra a 
legjellemzőbb, de szinte minden túl nagy nyomású szervezetre, a Világegyetemre is jellemző 
kinyílási, virágzási, kiteljesedési diszpóra, a trombitaforma alakúvá, amely az egyszerű 
tűzhányónál, a mocsárból kiemelkedő légbuboréknál, a napflereknél, és a csillagok nóvává 
fejlődésekor is meghatározó térbeli szerkezetet, áramlási rendezettséget alakít ki.  
 

 
8. ábra. Az élet trombitavirág, nagy azonosságú életfelületekkel határolt tölcsérei. 
 
Ezt az áramlási rendezettséget, amelyet a bolygónk északi és déli sarkain, az emberi szervezet 
déli fenékvidékén, a fűfélék, fűcsomóinál és nagyon sok életfolyamatban változó szervezetnél 
megtaláljuk, az élet az egyidejű hirtelen diaszpórát megtanulta időben elhúzva, a térben 
szétterítve folyamatként kezelni, ameddig lehet irányítani, és a megmaradás szolgálatába 
állítani. Lásd az Aspektus könyvek ábráit, a tér almáit, stb. és szemléltetésül egy sásféle száraz 
tajgafű szervezet képét. 

A trombitavirágokon kívül, a rókagombák, a virágok 
többsége, a bolygók, és rengeteg más szervezet 
használja e megoldást a túl nagy azonosságú 
részecskéik kibocsátására, egyúttal a már túl nagy 
azonosságot folyamatosan hígítani képes idegenebb 
részecskéknek a statikusabb belső részeikbe vezetésére, 
a keveredés, a vegyülés és a belső tér hűtése, 
átszellőztetése, jó hatásokkal ellátásának a segítésére. 
A kisebb és nagyobb életnyomással változó, ingadozó 
nyomású környezetben a kisebb környezeti nyomás 
segíti az éppen nagyobb belső életnyomású térrészből a 
kibocsátást, ha pedig a külső életnyomás nagyobb, 
akkor a friss, hidegfúziós lélek részecskék beeresztését. 

Az 
életkeveréket 
kitermelő 
életforrás 

Az azonosság 
forrása 

Izotróp, sokféleséget tartalmazó tér 

8. ábra
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A kiáramló füzércsatornák paralel áramlásra alkalmas nyitott részei azonban, mint a hópihe 
(lásd az Aspektus 6-ban az 1-es, az 5. , a 19. a 63, az Aspektus 8 könyvben a 3-6, a 11-es, 36, 39, 50 és az 54-es  
stb. számú ábránál és több könyvben megismételve és a hagyományos csillag ábrázolásnál), ebben az 
irányban könnyebben áthatolható határfelületei, együttható bevezető tölcsérekké fejlődnek. A 
lendületben éppen szimmetriahiányos, (azaz nagy lendülettel egy éppen nagynyomású térből valamerre 
kiáramlás közben felgyorsuló), a nyitott tölcsér időben és a térben is szűkülő nyílásainak az irányába 
áramló, a határfelületeket alkotó részecskékkel elég nagy rendezettség azonosságú, a paralel 
irány miatt egymásra nem nagyon kölcsönhatóképes részecskéknek, ezzel kikerülhetetlen 
sorsukká válik a behatolás, és a befogadó tér, szervezet, szervezettség megváltoztatása, ezzel 
az esetleges túl nagy azonosság módosítása, a tér mássággal megtermékenyítése. Ez teszi 
lehetővé az időre jutóan alacsonyabb kölcsönható képesség, a lineáris életfolyamat kialakítását. 
 
Hogy megértsük a Pánspermia elméletet, képzeljük el, hogy a Földbolygóban nemcsak a 
növények, a fák és a virágok, a tűzhányók és a pólusok képeznek ilyen befelé terelő és a 
kiáramlást és az egymástól eltávolodást is segítő élettölcsért, hanem a nagyobb völgyek, a 
tornádók tölcsérei is. Míg a virágos növények és fák viszonylag kiismerhető éves 
periódusokban globalizálódnak, virágoznak ki, és ekkor megtermékenyülnek a szokásosnál 
nagyobb mennyiségben beáramló, befogadott idegenebb részecskéktől, a nagyobb 
tömegszámú szervezetek, pl. a bolygók sokkal ritkábban, de a nagyobb tömegszámnál csak 
sokkal lassabban kifejlődő azonosság miatt analóg környezeti állapotok kialakulásakor. Ha a 
Nappal együttáramló napbolygók, áthaladnak egy közeli hasonló rokon bolygó, vagy kicsit 
távolabbi felmenői rokon csillag szervezet jetsugarán, a déli pólusából kiáramló melegfúziós kipufogó 
részecskegázon, vagy a csillagszerű szervezetek genetikai állományát egymással összekötő és 
elválasztó szimmetria felületeken, potenciál gátakon, életsíkokon, idősíkon, (ekliptikán), ideghálón, a nagy 
áramlási sebességű, vagy nagy életnyomású közös határfelületen,vékonyrétegen, akkor nagyon erős, de nem 
teljesen neutrális, kölcsönhatásra képes, tehát a terükbe mélyen behatoló, és az életteret ettől kezdve 
erősen tágító, nagyon kicsi méretű és általunk még nem igazán mérhető energiájú nemesgáz 
részecskéktől erős gerjesztést kapnak. Ez a beáramló és alulról életnyomást, a szervezett 
tömeget is növelő, tápláló, energiát feladó lélek állomány fejleszti az élet szervezettségét, 
lépteti az idő kerekét. 
A bolygónk gáz állapotú rétegei, a belső életnyomás, a lendület torlódása által felfúva tartott aurája, 
valahol az egyensúlyi állapot környékén működik, amelynél a belső életnyomás általában 
megfelelően ellen tart, és egy átlagos eredő körül ingadozik a külső hidegfúziósabb 
élőrétegekből érkezők nem teljesen lineárisan változó lendület nyomásával. Ha a bolygónk az 
életáramlása közben olyan térrészen halad át, amelyet nagynyomású részecskegáz áramlás, 
sugár szellőzet, jár át, tölt fel, akkor még az sem szükséges, hogy a bolygónkra és a 
szervezetünkre ezek a részecskék közvetlenül kölcsönhatással bírjanak. Mindaddig, amíg csak 
a téridőnkön csak kölcsönhatást nem okozó átáramlás történik, és nincs velünk közvetlen 

Miközben a kinyíló kelyhekben a kifelé áramlási 
rendezettség dominánssá válik, ez alatt a kifelé utat nyitó 
füzérsugarak és a tölcséralakot kialakító határfelületek a 
kiáramlóknak kifelé rendezettségűvé, egymástól és az 
eredet életforrásától is távolodóvá válik. A levelek 
határfelületei azonban bevezető terelődést is kiváltanak. A 
dolgokat nem egészen értő tudósok ilyenkor rögtön a 
világegyetem általános tágulására gondolnak???  
A mikroszinten sokkal magasabb változás sűrűség miatt az 
életbuborékokban nagyobb belső életnyomást, esetleg 
kaotikusabb állapotot létrehozó, kialakító, akár a túl zárt 
határfelület kinyitó következmény, az életbuborékon 
átáramló, mikroszintű hidegfúziós részecskék gerjesztése 
miatt magasabb változás sűrűségbe fejlődő térrészt hoz 
létre. 8. Ábra a parlagfű füzérsugarai és trombita virága: 
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kölcsönhatásban az átáramló részecske felhő, addig valószínűen nem észlelünk semmi 
változást. Ha azonban olyan térrészen halad át a bolygónk, amelyben az egyik irányból érkező 
ilyen nanoszintű részecskegáz szél, intersztelláris szél éppen torlódik egy ellenkező, vagy más 
irányból áramló, egy másik hasonló, analóg, azonosan fejlett állapotú részecskéket kibocsátó szervezett 
hasonló részecskeszelén, azaz a terünket és az időnket is meghatározó bolygónk a nanoszintű 
részecskék életfrontja közé kerül, ilyen frontot létrehozó, torlódó, differenciálódó téridős részen halad át, 
akkor az addig nem kölcsönható részecskeszél a  mi téridőnkre is erősen kölcsönhatóvá válik.  
 
A kölcsönhatás kialakulásának az az oka, hogy az egymással már túl nagy tükrözött, inverz 
azonosságú, de ellenkező áramlási irányú, azaz egymásra antihatású, ellenhatású, egymással 
azonos téridőn belül kölcsönhatásba kerülő, magas nyomású frontpárt képező részecskeszél 
gyors és nagyon nagy tömeges differenciálódást, torlódó határfelületet hoz létre. Ahhoz hogy 
ez a két ellenirányú áramlás között kialakuló torlódás erősebben kölcsön hasson egy harmadik 
szereplőre, nem elég a kétszereplős, egymásra általában nem szükségszerűen kölcsönhatók jelenléte, 
hanem az is szükséges, hogy háromszereplőssé, a hatásaiban közvetítetté váljon a téridő ezen 
területe. A harmadik katalizátor, fejlettebb tényező akár ballaszt jellegű kiegyenlítő szerepet is 
betölthet, azaz a kétalkotós életkeverékekhez annyi adagolódik a fejlettebb, gyorsabban 
kapcsoló állományból, amely kiegyenlíti a múlt és a gyorsabban fejlődő jövőbeni állapotú 
térrészek  közös térrészbe épültek szükséges többséggel rendelkező szimmetriáját. Ha nagyobb 
életnyomású, melegfúziós tényezőből több kerül az életkeverékbe a szükséges aránynál, akkor 
e tényező szerepe, hogy arányos mennyiségben hidegfúziós részecskékkel egészítse ki az 
életkeveréket. Ez nem mindig sikerül, és ilyenkor túl szélsőséges, vagy fiatal korban hamar 
elromló, a beépített hiba miatt selejté váló szervezet fejlődhet ki. 
 
 
A globalizáció következményei: 
 
Az olyan térrészben, szervezettségben, amelyben két egymás felé áramló szereplő egymást 
megváltoztató, differenciálódó viszonyban van egymással, pl. ilyen alakul ki a kétfelől áramló 
részecskék torlódását eredményező ekliptikai térrészen, az egymáson torlódás irányváltoztatása 
elterelődést hoz létre. A többség elterelődése és a kisebb részecskéknek az életforrásból beáramlása 
miatt, a kölcsönhatásba kerülők részben egymást elkerülővé, részben egymásról elrugaszkodóvá és a 
változtatásban más eredőbe fejlődők, a megváltozók egymástól is eltávolodóvá fejlődnek. Az 
egymáson, vagy és a harmadik térszereplő által megváltozó térrészen áthaladó részecskék másik, 
nagyobb sűrűségbe, nagyobb bonyolultságba fejlődő része, nagyon rövid idő alatt, a korábbi áramlási 
rendezettségéhez képest erősebben megváltozó, a térállapot sűrűségében is egyre differenciáltabb 
közös tömegbe, a harmadik térszereplővel már erőseben és tömegesebben kölcsönhatóképes 
térszerkezeti állapot felé fejlődik. Mivel az ilyen időben gyorsabban változó téridőn áthaladó 
bolygóknak ez az időben nagyobb változás sűrűségű, nagyobb életnyomású, az áramlási 
irányát keresztező, de egymással paralel áramlási rendezettségű térrész, a továbbhaladását 
megváltoztató, vagy elterelő potenciál gátként működik, hat, ezért nem olyan könnyű rajta 
áthatolni. Sok bátortalan, még nem elég nagy elhatározású, a lendületben, (vagy az 
elhatározásban), az áthatoló képességben fejletlen bolygónak többször neki kell rugaszkodnia, 
lendülnie az élőrétegében bolyongása során, hogy át tudjon a határozatlanság erősebben 
akadályoztatott terén és potenciálgátján hatolni. Ha elég nagy lendületet vesz, és háttérnyomás, vagy 
információs segítséget kap, akkor az áthatolás könnyebb. Mivel azonban az ilyen térrészben, az 
egymáson elforduló nagyobb szervezetek érintkező határfelületén, a látszólag semmiből 
érkező addig nem kölcsönható képes részecskék, az időegységre jutóan nagy tömegben 
tódulnak elő, és ráadásul éppen ezen a térrészen, életforrásban válnak azonos rendezettségűvé, 
már erősebben és tömegesen kölcsönható képességűvé, ezért az addig szórványos gyenge 
kölcsönhatás, mások akadályoztatása felerősödik. Az egymáson differenciálódás közben 
hasonlóvá fejlődő részecskék növelik a minőségükben és a kölcsönható részecskékre a tér 
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életnyomását, ezzel csökkentik a téren való akadálytalan, megváltozás nélküli áthaladás 
időbeli lehetőségeit. Az időben felszaporodó, a méretben növekvő, a szükséges áramlási 
rendezettségnek könnyebben alkalmazkodó életbuborékjaik egyre nagyobb mennyiségben 
töltik fel a teret. Az egymáson, vagy kellően kölcsönhatóképes harmadik térszereplőn torlódás, 
és a nem tervezett események időbeni növekedése miatt tágítja a már egymástól, óvatosságból 
nagyobb távolságot elfoglaló, idősebb, bonyolultabb, az életnyomást átvevő részecskék terét. 
A kitágulás és a nagyobb távolság miatt több hidegfúziós részecske juthat be az egymástól 
eltávolodó életbuborékok közé, amelyek a köztes térrész és a buborékterek lehűtésével 
nemcsak elhidegítik a túl bizalmatlanná válókat, és feltöredezik a kapcsolataikat, eltávolítják a 
túl gyenge kapcsolatot tartókat egymástól. Ha az életbuborékok, a bennük kialakuló magasabb 
változás sűrűség, vagy és az idősebb részecskék több óvatosságra intő, a ez egymás között a távolságot és a 
bizalmatlanságot is joggal növelő tanácsai miatt, felfúvódnak és ezzel az azonosság kapcsolattartó 
fejlettebb központjaik is távolabb kerülnek egymástól, a bizalmatlanok, a rugalmatlanok, a már 
túl nagyon kitágultak, egymástól is eltávolodottak határfelületei felszakadnak, és a 
globalizáció valamennyi elkerülhetetlen következménye kialakulhat. Az ilyen torlódó 
határfelületen, vagy akárcsak vékonyrétegen, szimmetria felületen áthaladó összetett 
életbuborékokban, részecske szervezetekben az áthaladás ideje alatt keletkező, az időben 
növekvő kölcsönhatás változás sűrűség miatt felgyorsul a fejlődés, a változás. Ez miatt azok a 
szervezetek, amelyekben a társaikhoz képest időre jutóan több ilyen, teret és helyet igénylő idegen 
új életbuborék differenciálódik ki, fejlődik nagyobb és azonosabb térsűrűségűvé, a téridő 
szerkezetében és a már azonos térben lévőkkel genetikailag is kellően azonossá, erősebben tágulnak ki 
a társaiknál, több helyet igényelnek a közös térből, és ezzel megnövelik e közös térrész, 
életbuborék belső nyomását. Lényegében a nagyobb azonosságú rokonság a nagyobb bizalom 
és az ismertebb társak miatt kisebb térrészben is elfér egymás mellett, de ha sok idegen kerül 
közéjük, ösztönösen minden szervezet nagyobb távolságot fog felvenni, tartani másoktól. 
Ha a nagy csillagokat, vagy galaxisokat létrehozó, egymáson torlódó részecskemezőknek a 
közös, a téridőben már elég széles határfelületén, szimmetria felületen áthaladás sok időt vesz igénybe, 
azaz sokáig tart, nagyon sok az áthaladás ideje alatt az áthaladásban lelassuló, állócsomóvá 
fejlődő élettérbe, életbuborékba bejutó, itt kifejlődő fiatal részecske miatt, nagyon erős 
térigény növekedést válthat ki. Ez olyan gyorsan felfújhatja az ilyen téridős átalakuláson, fejlődésen 
áteső, a gerjesztett és hasonló, analóg részecskéket szaporító téren áthaladó életbuborék 
szervezetek belső terét, hogy ezzel a tágulási igénnyel, következménnyel nem tud lépést 
tartani a belső átalakulásban a nagyméretű életbuborék határfelületeire juttatott és benne változó, 
lamináris áramlású határfelület réteget építő részecskéknek az egymástól időben csökkenő 
összetartó ereje, a gravitációs árnyékoló képessége, szeretete. Ha a korábban kellő 
folytonosságban egymást követő, még kellően összetartó részecskék egymástól eltávolodása 
elér egy olyan fokozatot, amikor az eltávolodásra késztető belső feszítő erők nagyobbá válnak, 
mint a kölcsönös árnyékoló képesség, a gravitáció szeretet ereje a gyenge láncszemeknél a 
kapcsolatok felszakadnak és a keskeny hasadásból, annak a nem megfelelő kijavítása esetén 
hamarosan széles szakadás és globalizáció fejlődik ki. Az összetartásnak szoros viszonya, 
összefüggése van a kellő azonossággal és az egymástól való távolsággal, az életfelületi 
folytonosság kellően egyenletes kitöltésével. Ha túl nagy és túl kicsi azonosságú, az 
átlagosakhoz képest szélsőséges részecskék kerülnek a határfelületeket építő vegyes 
rétegekbe, az egymástól kellően egyenletes távolságok megváltoznak, longitudinális 
sűrűsödések és részecske ritkulások, túl nagy távolságtartások alakulhatnak ki. Ilyenkor a 
szükséges gravitációs árnyékoló képességnél, a szükséges bizalomnál jobban bizalmatlanná 
váló, túl sok idegen beékelődése esetén a folytonosságban megnő a távolságtartás aránya, és az 
egymástól túl nagyon eltávolodó, nem elég azonosságú részecskék között megnő a 
bizalomvesztés, a szakadás lehetősége. Lényegében azt kellene megérteni, hogy az utódok 
által túl távolról követett elődök elérhetetlen, vagy követhetetlen eszményképet építenek az 
utódokba, amely elveszti a kapcsolat realitását, és a túl nagy időtávolságban egymást követő 
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generációk esetén nem alakulhat ki a szükséges életrés, a túl kevés átadott elődi hatás hiánya 
miatt, az utódban nem épül fel elég erős kötődés. Ha pedig túl kicsi a generációs távolság, az 
időrés, és az elődöket túl gyorsan követik az utód részecskék, az elődök nem élik ki eléggé 
magukat, nem tudnak felgyorsulni, túl korán válnak szülőkké, duplán terheltekké, túl hamar 
lelassulóvá. Bár ilyenkor jobb lesz az egymást követő generációk folytonossága, de gyorsul az 
idő, és rövidül az élet. Az utódok általában a negyedik generációs dédi részecskékből épülnek 
fel, akik már elmentek, akiknek a külső határfelületekre került elöregedett részecskéi már úton 
vannak az utódok belseje felé, és ha a fiatalabb generációkból előbb épülnek át az erős 
részecskék, mielőtt az elporladók, az idő rendje szerint már beépülnének a védettebb neutron 
térrészekbe, könnyen megfordulhat az élet rendje. Az ilyen szervezetek hamarabb erősebbekké 
fejlődnek, de nem alakulnak ki a szükséges szürke neutron sejtállományok, a szükséges időben 
jó tanácsokat adó szürke emineciások. Az idő rendje ellen vétő, túl korán, vagy túl későn 
utódokat nemző szervezeteknél tehát vagy túl kicsi, vagy túl nagy lesz az egymást követő 
generációs részecskék életrése, és ez rontja a határfelületek megtartó képességét, a 
folytonosság megmaradását veszélyezteti. 
Ha az egymást követő részecskék között túl naggyá válik az időrés, az egymástól eltávolodás, 
az egymást követő kapcsolat, sokkal könnyebben beékelődhet a családba egy nem oda való, a 
távolságot még jobban megnövelő idegen kapcsolat. Minél több idegen, távolságot növelő 
részecske épül be a genetikai folyóba, annál nagyobbá válik az esély a folytonosság 
megszakadási lehetőségére, a szervezeti globalizációra. Ilyenkor az egymással egyre kisebb 
azonosságú, túl idegen társaktól kapott, nagyon eltérő genetikai állományokkal is feltelő utód 
szervezetek szükséges azonossága néha annyira lecsökkenhet, hogy a mássá fejlődő utódok 
később egyre kevesebb rokonnal tartják a kapcsolatot, nem járnak ki a temetőbe az elődeik 
sírjához, elidegenednek a saját rétegükbe, és elveszíthetik az életháló fennmaradásához 
szükséges kapcsolódási pontjaikat. Az ilyen szervezetek a rokonaiktól már nagyon 
eltávolodhatnak, de másokhoz a még mindig túl nagy másságuk miatt nem tudnak eléggé 
közel kerülni, ezért naggyá válik a hozzátartozók és barátok felé a távolság, az elidegenedés 
magányosságot, kitaszítottságot és kiszolgáltatottságot hoz létre. Az elidegenedés, a genetikai 
nagy azonosságúaktól eltávolodás már ott kezdődik, ha az idegenben termelt állatok, 
növények, ruhák, fogyasztási cikkek kerülnek a más országban élők közé. Minél több idegen, 
de kölcsönhatóképes tárgy, információ, gyógyszer, hatószer kerül be az idegen genetikai 
térségben kitermelődő hatásokból, annál jobban felhígulhat a szervezetek azonossága, 
romolhat az összetartása. Ha nagyon sokáig fogyaszt egy szervezet importot, idegen hatásokat, 
más országban és idegen takarmányon, idegen földben nevelkedett, magokon fejlődő állatokat, 
(húst) ez annál jobban rontja az azonosságát, javítja a biodiverzitását, de egyúttal növeli a 
másokra fogékonyságát és érzékenységét. Ez a túl nagy azonosságúaknak még jó hatás, a már 
nem elég nagy azonosságúaknál rossz hatássá fejlődik, és a szervezettség összetartása helyett, 
bontó erővé fejlődik. A gravitációs távolságot és a már kellő bizalommal megismertek felé 
megnyilvánuló szeretetet, a viszonyt a kellő azonosságú életbuborékok közé beékelődő, nem 
olyan nagy azonosságú, időben halmozódó, növekvő térméretű közös tömegbe, új fiatal 
életbuborékba növekvő köztes tömeg megváltoztatja. A változás és az egymástól eltávolodás, 
az azonosság módosulása, nemcsak viszonyt, hanem az érzetek és a gondolkodás 
megváltozását is kiváltja.  Ráadásul a túl nagy azonosság, (különbséghiány) esetén az 
életbuborékok egyesülnek, globalizálódnak, összeolvadnak egymással, amelykor azonban 
nemcsak az egymással kellő azonosságú kisebb életbuborékok kerülnek be a közös új határok 
közé, hanem a bennük lévő túl eltérő, idegenebbek is, amelyek ez esetben akadálytalanabbul 
képesek a számukra is megnövekedett méretű térben áramlani, felgyorsulni, átcsoportosulni, 
nagyobb lendületre kerülni. A fékezett, de kellő azonosságú életbuborékok közös térrészbe 
kerülése után ezek viszonylag kíméletes közeledésekor hamarosan elfogadják a kialakult új 
állapotot. Ha azonban a kellő azonosságú rétegek egyesülésekor a közéjük bekerült 
idegenebbek túl kisebbségbe kerülnek, és ezért ezek elhagyják a számukra már nem jó eredőjű 
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szervezettséget, a magukra maradó nagyobb azonosságúak egymás felé fognak áramlani. 
Ilyenkor a kelő arányú idegenek eddig kellő távolságtartást (bizalomhiányt) okozó hiánya esetén néha 
a már túl nagy azonosságúak is túl nagy lendülettel áramlanak egymásnak, amely új és erős 
impulzusokat vált ki, amely megnövekvő távolságtartást, elidegenedést, és életnyomás növekedést 
vagy bekebelezést, életnyomás csökkenést okozhat. Ha nagyon gyors a centrális azonosság és 
életnyomás növekedés, és ezzel nem fejlődnek eléggé együtt az életbuborékot egységben tartó 
átlagosabb határfelületek, az összetartó erő csökken, és a szétfeszítő erő, a széthúzás 
növekszik. Ha az időre jutóan túl nagy lesz a széthúzás az összetartáshoz képest, a szervezet 
határfelületét építő, fenntartó átlagos vegyes részecskék nem bírják el a széthúzást és az 
egymás közötti kapcsolataik meggyengülnek, megszakadnak, akkor erőszakos globalizáció, 
túlfejlődés és ezt követő visszafejlődés alakul ki. A túl gyors belső részecskeszaporodás, a 
lehetőségeken túltágulás miatt felszakítja a határokat, és a korábban zártabb, részben félig 
áteresztő, ozmikus térrészben tartó állapot megszűnik, és a szervezet minden irányba 
nyitottabbá, de védetlenebbé válik. A nem izotróp, elfogult, rokonsággal, bizalommal, 
azonossággal segített térrészekben az életháló határfelületei segítik az ilyen hálóban maradók 
megmaradási lehetőségét, de rontják a hálóból kiesők életlehetőségeit, mert ők lesznek az 
energiaadók, a kisebbségiek, az elidegenedettek, mások jobb sorsának a biztosítói, 
költségeiknek a fedezői. Az izotrópabb, de határfelületekkel, rokoni kapcsolatokkal és 
megkülönböztetéssel kevésbé védett térrészben, téridő állapotban a rokoni védettség, az 
életháló befolyása csökken, itt minden más hatás is lehetséges, de nemcsak visszafejlődés az 
élet lehetősége, hanem a bátran nagyot álmodók valóban naggyá válhatnak. 
A szervezetet addig a környezettel történő túl gyors, vagy túl nagy keveredéstől, a sokaknak nem 
megérthető, vagy és a központi irányítás által nem követhető változástól megvédő 
határfelületének az elpukkadásakor, viszonylag túl nagy mennyiségű, túl eltérő, túl idegen 
részecskék áramlanak, jutnak be az egymással összeolvadó közös rétegbe, az egymással 
együttműködő, együttváltozó közös szervezetbe. A bejutás azonban nem véges lehetőség, csak 
az igény mértékéig lehetséges, hamar kiteszik a megtelt és telítetté vált tiltó táblát. Ez mintegy 
vezényszóra lezárja az erre az időre megnyílt határfelületeket, a téridő kapuit, és a 
munkafelvétel, a hidegfúziós beáramlás lehetősége a telítődéssel lecsökken, megszűnik. Az 
adott térben túl idegen, és a másokhoz képest nagyon eltérő, az együttéléshez és a békés, 
törvénytartó együttműködéshez szükséges egyes fontos elvárásokban túl fejletlen, eltérően fejlett 
részecskék, ha egyszerre túl sokan és kezelhetetlen állapotot okozva épülnek be a közössé váló 
szervezetségbe, megbonthatják az irányítás rendjét. Ilyenkor megbetegíthetik a már ott élő 
szervezeteket, bejuthatnak a nagyobb és nem elég jól záró életsejtekbe, életbuborékokba, és túl 
hirtelen és túl nagyon megváltoztathatják a kialakult állapotokat. A közösség egy részének a 
túl gyors kicserélődése, a tér viszonyainak a megváltozása tönkre teheti az addig valahogyan még 
tűrhetően működő szervezettséget, megbonthatja az együttélés békés, törvénytartó állapotát. 
Ha kezelhetetlenné válik az időre jutóan túl sok, vagy túl nagy másságú beáramlók aránya, 
egészségtelen állapotát kiváltva, ez megbetegítheti addig békésen együtt élő szervezett egységeket, 
fertőző járványokat, életzavarokat indíthat el, a rossz példa másokra is átterjed, és a rossz új 
szokások felvételével átterjedővé, az érintkezéssel átragadóvá válik. A szokásaikban, 
életmódjukban, genetikai azonosságaikban nagyon eltérő szervezetek, az idegenek nem az 
azonosságot, nem a kialakult rendszereket, szokásokat erősítik, hanem új információkat, más 
viszonyító lehetőségeket hoznak az őket befogadó, de eltérő közösségek életébe. Az egyik 
ilyen lehetőség, a lehet másképpen is gondolkodás, amely az addigi közös hitet, a szinte 
mindenki által azonosnak és egyértelműnek, a legjobbnak, vagy legalább addig nem 
megkérdőjelezett elfogadott közös élet teóriát, a kialakult életideát, hogy az életnek mi helyes 
és helytelen, (az együttélés addig stabil alapját) támadja meg. Az egységet kétséggé és 
bizonytalansággá módosító hatás, ha a kisebbségként bejutó új információ, az új hatás nem 
sokasodik, nem szaporodik, nem kap utánpótlást a rekombinációval és a differenciálódással, az 
információk és az érvek ütköztetésével általában mérsékelhető. Ha azonban a többség által 
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ismert életteóriában kétséget ébresztők, és a másság lehetőségét terjesztők, egyre nagyobb 
arányban, mennyiségben áramlanak be egy életbuborék másik hasonlóval összeolvadt, 
vegyesé és ezzel határozatlanabbá vált terébe, miközben azok részecskéi és szervezeti egyre 
bizonytalanabbá válva, egyre jobban eltávolodnak egymástól, előbb utóbb kialakul egy idegen 
többség. Ilyenkor az eltérő gondolkodás, az eltérő idea, az új ideológia egyre szélesebb körben 
elterjedhet, idővel dominánsan megerősödhet, közmegértetté és később közelfogadottá válhat. 
 
 
A terünk és időnk állapotáról: 
A bolygónk, már pattanásig feszült, felületi feszültséggel egyre gyengébben összetartott 
nagyon érzékeny aurarétegei, az átlagosnak tekinthető bioszférán kívül, erősen felfújva, de egy 
átlagos térméreti eredő körül változva még védi, és az izotrópabb, idegenebb környezettől, a 
nagyobb másságú, hidegfúziós rétegektől a belsőbb rétegekben változókat. Ha a külső izotróp 
térrészben növekszik meg az életnyomás, (és a lendületnyomás) a bolygónk kellő rugalmasságú 
rétegei összenyomódnak, a terhelés alatt a részecskéi között az összetartás nő. Ha azonban túl 
gyorsan változó idegen határfelületre, vagy kellő különbség nélküli, a határfelületek 
megmaradását kívülről nem megtámasztó, alacsony életnyomású rétegbe, folytonossági résbe 
kerülnek, a felületi feszültséggel összetartott, de a külső, felmenői életnyomással már nem 
megtámasztott hártyák értelmetlenné és lebomlóvá válnak. Ha egy bolygó, (vagy bármilyen más 
életbuborék) egy sokkal nagyobb tömegszámú és méretű, felmenői életbuborékok, periodikusan 
pulzáló közös határfelületére, pl. csillagok, a köztes térrészben galaxisokat létrehozó még nagyobb 
szervezetek tömegfelezőjére, réteghatárára, nagyobb impulzus sűrűséggel változó közös életfelületére, a 
szimmetria rétegre kerülnek, szükségszerűen át kell haladniuk egy nagyon eltérő magas/alacsony 
életnyomású, nagyon nagy különbségeket tartalmazó differenciált térrészen. Az 
életbuborékoknak is tekinthető kisebb, a szervezetekben lebomlott, kifelé haladás közben elporlott, onnan 
egyre kijjebb szorult, gyorsan áramló, alszervezeteknek a saját vonatkoztatási rendszerük elhagyása 
közben, át kell áramlaniuk a korábbi szervezett terüket egy másik hasonlótól elválasztó kettős 
réteghatáron, a már sok mindenre neutrális felmenői részecskéket tartalmazó, nemesgáz áramlású 
idegtengelyen, felületen. Az egymáson torlódó nagy életbuborékok közös, egymással összeérő 
határfelületeit fenntartó kettős határ között, a senki földjén, a mezsgyén, kerületi, lamináris 
irányban, valószínűen nagy sebességgel kettős, változó irányú áramlás folyik.  Az éppen 
magasabb életnyomású, torlódó (nappali, haladási, megmaradási irány felőli térrészekből az éppen 
alacsonyabb életnyomású, az áramlási irány szerint az áramló életbuborékok hátfalát képező, elnyúltabb 
életbuborék rész, (éppen kisebb nyomású éjszakai oldal), az engedő térrészek irányába áramló, 
elporlott, már nem szaporodó, nagyon könnyen irányt változtató, egymást is kikerülni képes, 
idősebb, egyedenként szinte kinetikai erő nélküli indulatos részecskék áramlanak. Az ilyen, 
már a bölcs isteni, irányító, a mindenségben szerveződő többségi hálózatot, és az életfolyamatokat is 
irányító fenntartó, a közös akaratot érvényesítő közösséghez tartozó, de a nyomás 
különbségből lendületkülönbséget szerezni képes, az élet felett gondviselő részecskék által 
alkotott határfelületen, az élethálón áthaladás ideje alatt, az áthaladó életbuborékok 
részecskéivel is kölcsönható képessé fejlődő, új és más irányú fejlődésre, életáramlásra vállalkozó 
hidegfúziós mikroszervezetek nagy tömege áramlik, kering. Ezek az összetartó részecskék a 
rideg és hideg környezet ellenére, tovább már nem porlódva, hidegfúzióban egyesülve egyre 
nagyobb hidegfúziós közösségekbe épülnek. A senki földjén, az idegrendszernek is tekinthető 
nagyon alacsony nyomású élethálón áthaladás ideje alatt, a melegfúziós bolygók és más 
hasonló élethelyzetbe került, már túl nagy azonosságú életbuborékok, szervezett egységek e 
kisnyomású környezetben már nagyon felfúvódott külső élőrétegei annyira kitágulhatnak, 
hogy az addig építő kapcsolatokat tartó részecskéik eltávolodhatnak egymástól. A felületi 
réteg védelmét fenntartó, analóg lamináris áramlású, átlagos részecskék között, egyre több, 
másokhoz nem eléggé kötődő, elidegenedő, elszegényedett, magányossá vált indulatos saját 
részecske szóródhat ki az ebben a minőségben már túl nagy életnyomású buborékból. Már a 
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határfelületeken lévők túl nagyon eltávolodása is erősen megnöveli a belső nagyobb 
életnyomású szervezetekből a kiszóródást, de eközben a sokkal kisebb méretű, még kellően 
szabad részecskék is beáramolhatnak a számukra hatalmas nyitott térnek tekinthető 
időréseken.   
Az embereknél az időrések egymástól való időtávolsága átlagosan három napciklusnyi időt ölel át, azaz 
3 x 7 = kb. 21 esztendőt. A bolygónyi élőrétegek átlagos időrés távolsága valószínűen egy nagyévi 
ciklus, azaz kb. 25600 év, ennyi idő kell hogy az élőrétegek a rendszeresen bekövetkező szimmetria 
rétegen áthaladáskor globalizálódva periodikusan megújuljanak, keveredjenek, a részecskéikben 
vegyüljenek egymással.  A bolygóknál is arányos a galaxis felmenői körüli keringés, azaz átlagosan 
250 millió éves az időrés távolsága. Az életnek ideális szaporodási időszak tehát az emberi 
szervezeteknél kb. 21 év alatt alakul ki, amely idő alatt, a gyorsabban fejlődő, de ez idő alatt kisebb 
távolságon hasonló belső életutat lejáró melegfúziós részecskék, a fejlődésben utolérik a náluk kicsit 
korábban indult, de külső térben nagyobb utat gyorsabban végigjárt, ez idő alatt kb. 24 évesé váló 
hidegfúziósabb, férfias részecskék fejlettségét.  Itt jelenik meg az aranymetszés egyenlőtlen 
életmenetet jelentő eltérő fázisszöge, csavarodása, mert a hidegfúziós, gyorsabban haladóké 
meredekebb, a nagyobb spinű melegfúziós szervezeteké pedig több életmenetet tartalmaz.  Az élet 
szaporodása általában sikertelen, életképtelen utódokat hoz létre, ha a két fő alkotó és a másik két 
idősebb alkotó nincs egymással megfelelő szimmetriában. Valószínűsíthető, hogy a jelenben élő, az 
első nagyobb közös többszörös keringési szimmetria téridő pontot elérő szervezetek, az embernél a 
21/24 év igen magas és érzékeny egyensúlya szükséges, hogy az utód életképes, és reprodukciós 
időszakot megfelelően leélni képes szervezetben maradjon. A szerző azonban azt is feltételezi, hogy 
ilyenkor nemcsak a közvetlen elődök egymással magas szimmetriába kerülése fontos, hanem a 
távolabb lévő felmenői szervezeteké, és a jelenben élő nemzőképesekben továbbélő melegfúziós 
további két felmenői generáció szimmetriája is nagyon fontos. A jelenben élő három generációval 
együtt ez a három páros nemzedék, hat egyede biztosítja a térbeli szimmetriát, és a hetedik az 
utód ekkor éri el az életre alkalmas kezdeti stabilitást, amely ez esetben legalább három 
generáción, azaz 3 x 21-24, azaz 63-72 éves korig kitart. Amikor az első egymással 
szimmetriába kerülő 20 éves kort elhagyó nemzedék a legnagyobb lendületben van, más 
tényezőkben szimmetriába kerül, a 42-45 éves kort elérve a lendületben már csökken a 
szimmetria hiánya, de kiteljesedik az erőben a lehetősége. Amikor a harmadik szimmetriát, a 
hatvan feletti korban eléri, a lendületben és az erőben is nagyobb szimmetriába kerül, de ekkor 
megokosodik és kiterjed az információs energiaszinten a tudása. Ha elhagyja az életciklus 
harmadik negyedét, a statisztikai többség a közös állapotából lebomlik, de a lendület 
szimmetriája csökken, és képessé válik a külső környezetbe kisebb energiaszintű egyedként 
behatolva felderítő útra indulni, és a múltból radikális irányba e negyed generációs idő alatt 
megjelenik a toroidok új szervezeteiben, a legfiatalabb utód nemzedékben. Nem véletlen, hogy 
amikor elmegy a legidősebb generáció, e térben lévő életnyomás megnő, és hamarosan 
visszahat a kibocsátó szervezetre, és megfogan egy új generáció! 
Ez a statisztikai igényű valóság. Eközben a 4. éppen a felbomlás és az eltérő életkeverékben 
újjászületés között az időúton lévő hideg és melegfúziós részecskék, a 4. generációs részecske 
állomány, szabadon élő lélekállapotban keresi a jövő irányait és lehetőségeit, a későbben alkalmas 
párkapcsolatok lehetőségeit a vegyes leány- vagy fiú utód szervezetek előkészüléséhez. Ez a réteg 
valószínűen az idődimenzióért felelős, azaz a korábbi egyedből a lebomlás, az útkeresés és a későbbi 
utódba beérkezések impulzusai szabályozzák az életidőt. Az élet szervezetei valószínűen addig tudnak 
az élethez megfelelő, de nem teljes, kompenzált, dominanciát megtartó időszimmetriában fejlődni, 
amíg a környezetből beépülő idegenek hatásait, az egykori elődök részecskéi a közös utódba 
beépüléssel sikeresen kiegyenlítik, amíg a szükséges mértékű domináns fejlettségi, irányítói előnyt 
meg tudják tartani. Ha ez az előny elveszik, és ez veszik el a nagyobb felmenői közös szimmetriában, a 
felmenői és a rokon szervezetek együttállása, eredő szimmetriája kialakulásakor, akkor a dominanciát 
vesztő szervezetbe kerülő, megerősödő idegenek rendszerváltozást hajtanak végre, azaz az életnek 
labilis, határozatlansági időszak kialakulásakor, a termékenység ideje, a tüzelés ideje alatt. A belső 
határozatlanságban az az új megtermékenyítő szervezet, felmenői isteni rokon lesz a jövő állapotát 
sikeresebben uraló, meghatározó, amely a túl nagy szimmetriába kerülő, határozatlan, nőies 
közösségbe be tudja juttatni a legfejlettebb, új különbséget hozó, új élethullámot elindító magjait, a 
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megtermékenyítő elit állományát. Ezek azonban nemcsak közös és együttérkező aszteroida tömegben 
érkezhetnek be egy bolygónyi, vagy élőrétegi közösség megújításakor, az élet hullámzásának a túl 
nagyon elcsendesedésekor, hanem a megtermékenyítendő szervezetek külső rétegeinek az elérése előtt, 
egyre több részecskére válva, felbomolva, sűrű részecske felhőben. Lehetséges az is, hogy mire a 
Nibiru részecskeközössége eléri az elöregedett élőrétegünket, már olyan viszonylag ritka 
részecskefelhőként érkezik, amelyben a viszonylag gyors egyidejű információs hatás átadás nem okoz 
mély felszíni kráter kialakulást. Ellenben már régóta folyamatosan beérkező előhad lehet felelős az 
elidegenedését, a korábbi életváltozatok életbuborékjainak az egymástól eltávolodásáért, a közéjük 
beáramló idegenek miatti elhidegüléséért. Az hogy időnként hatalmas meleg van, és százéves rekordok 
dőlnek meg, Pl. 1909-en volt utoljára olyan meleg, mint 2011 augusztusában azt is jelzi, hogy olyan 
elöljárói fejlett részecske állomány áramlik be az ekliptikára került bolygónk rétegébe, a felmenői 
csillagok tömegfelezőjének a közös senki földjéről, a felmenői féreglyukon keresztül, amelyek nagyon 
erős kölcsönhatásban és magas változás sűrűséget kiváltva szaporodnak az információs hatásszinteken. 
A beérkező részecskehullámok egyre gyorsabban követik egymást, Gaia 
megtermékenyülés előtti forróhullámai már nagyon sűrűn jelzik, hogy közeleg a 
fogamzásra legalkalmasabb, a felmenői szimmetria miatt, az elfogult befolyásolástól 
mentesebb, megtermékenyítésre alkalmas idő! Az idő közeledik, de ne felejtsük el, hogy ez 
akkor is folyamat, ha egyeseknek megérthetetlenül, és a folyamatában követhetetlenül túl 
gyorsan játszódik le. 
A közös szervezetben tehát legalább 6 + 1, azaz hét olyan eltérő felmenői szervezet 
képviselője van jelen, amelyben minden nap más a domináns. Ez hozza létre a heti-ciklus 
eltérő napjait. A szervezetben élő és a környezetben élő felmenői részecskék feladata, a 
környezet és hatásvizsgálat, a felderítés, a közvetítés és az előkészítés, és csak a legnagyobb 
szimmetria hiánnyal rendelkezők a cselekvő képesek, a végrehajtók. Az élet első nagyobb 
szimmetriája, a magas szimmetriájú utódok nemzési, létrehozási lehetősége ekkor, az élet első 
fontos téridő szimmetriapontján alakul ki. Bár a hétéves korban a legtöbb emberke elhagyja a 
teljes támogatást igénylő gyermekkort, és a 14. évekre kialakul a belső telítettség és a nemi 
hormonok termelése, de ekkor még nem éri utol a fejlődésben gyorsabb melegfúziós leány 
szervezetek többsége a gyorsabban áramló, ám ritkább impulzus események miatt lassabban 
fejlődő hidegfúziós, férfiasabb szervezeteket. A szimmetriahiányos szervezeteknek fokozottan 
szimmetriahiányos utódai születhetnek, és az ilyen rossz kezdet nagyon hamar elhaló, a 
felnőttkort nem megélő utódgenerációkat hozhat létre. Ha az életpiramisban halmozódik az 
eltolódás, a túl nagy szimmetriahiány, fluktáció alakul ki, akkor a hol túl hidegfúzióssá, hol túl 
melegfúzióssá, nagyon szélsőségessé eltolódó életfejlődés, túlságosan kihasználja a 
mindenkori kisebbséget, és degenerált, együtt élni, együttműködni és nagyobb bonyolultságú 
összetett életpiramisba épülni képtelen utód közösség fejlődik ki. Úgy tűnik, hogy az utód 
nemzése során, a közös szervezetet létrehozó közvetlen elődök durva szimmetriáját, a 
szervezetben belül élő két, vagy több felmenői melegfúziós genetikai állomány, és-vagy a 
szervezeten kívül hidegfúziósként szabadabban élő genetikai állomány finomszabályozása 
állítja be. Ha ennek a két állománynak sem sikerül a megfelelő életkeverék arányt létrehoznia, 
akkor beavatkozik az isteni rokonság, ha már a környezetnek is túl rossz eredő fejlődik ki, 
akkor a külső szervezettség. A méhben fejlődő utódokba bejutó életkeveréket folyamatosan 
ellenőrzi a felmenői placentában és az anya szervezetben élő fejlettebb melegfúziós állomány, 
amelyek belülről és közvetlen közelről felügyelik a fúziót, míg ennek megfelelő külső 
felügyelet is megvan az isteni környezetben a közös térrészben, vagy és az éppen felmenői 
elődöknél látogatást tevő, külső képviselőkben. Ha mégis elromlik a tervezett, és a 
környezetben kialakult erőviszonyok kiegyensúlyozásához is szükséges belső arány, akkor az 
isteni belső vagy külső beavatkozás helyreállítja a relatív, de nem teljes szimmetriát, azaz 
kellően megerősíti és hatalomra segíti valamelyik addig elnyomott felet. Az élet csak akkor 
avatkozik be még durvábban a már nem szabályozható, a fúzióban valamely irányba nagyon 
megszaladó folyamatokba, (Lásd Csernobilt), ha a szükséges arányok már nem állíthatók 
helyre másképpen, csak lebontással, revolúcióval, újjáépítéssel! 
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Az életbuborékok között lévő senki földjén, az Isteni élethálón áthaladás, a 
globalizáció és a felfúvódás, a megtermékenyítés folyamata: 
 
A téridő e határfelületei valószínűen két egymástól eltérő minőségű, eltérő eredőjű nagyobb 
életnyomású réteg, életbuborék (réteg) között lévő vékony hidegfúziós, alacsony életnyomású, 
de nagy lendülettel áramló neutrálisabb részecskéket tartalmazó. Ez az igen  kicsi életnyomású 
vékonyréteg, információs részecske sztrádaként behálózza és radikális irányú forró drótokként 
összeköti az élet sejtszerű, csak látszólag önálló, és csak látszólag független, valamennyire a 
közös szervezettségtől mindig függőségben tartott szervezeteit. Az ilyen határfelületen, 
ideghálón, idegcsatornán áthaladás ideje alatt, az áthaladó életbuborékokban igen nagy 
változás eltérést okozó, a térben egymástól is elszigetelődő életbuborékok közötti isteni 
rétegből, izotróp sokféleséget tartalmazó ideg hálózatból áll, mezsgyékből épül fel. Az ilyen 
nagyon erős és eltérő áramlási rendezettségű, lendület különbséggel rendelkező térrészen 
áthaladó életbuborékok más dolgokban fejlett, de már lendületben hiányos elöljáró rétegei a 
haladásban megtorpannak, benyomódnak, szétterülnek, nagyobb kétdimenziós felületre 
kerülnek, és az őket utolérőkkel állócsomókba, anyagi sűrűségű részecske mezőkbe 
szerveződnek. Amikor az elöljárókat követő tömeg nyomása eléggé naggyá válik, és 
kikényszeríti a továbbhaladást, és ezzel megnyílik az út a másfelé fejlődésre, az úti cél 
irányába eső, eltérő idegenebb, a közösség többsége által még ismeretlen életbuborékba 
behatolásra. A senki földjén áthaladás alatt a kisnyomású részbe kerülve a nagyobb 
háttérnyomástól az orrész hirtelen megnyúlik, az ott áramló elöljáró részecskék jelentős része 
beszívódik az alacsony életnyomású rétegbe és bekerül a neutrálisabb, a korábbi irányra közel 
merőleges idegáramlásba, az isteni hálózatba. A téridős akadályon, határfelületen már jóideje 
torlódó, bátorságot és elhatározást, nagyobb életnyomást gyűjtő elöljárók, az utánuk tolakodó 
türelmetlen, továbbfejlődni vágyó részecskék nagy nyomásával érnek a közös felületre, az 
érzékeny ideghálóhoz, amelyen áthaladás ideje alatt, a kisebb életnyomású köztes mezsgyét 
elérve, a szervezetük átlagos felületéből megnyúló alakzatba kidudorodva áramlanak át a 
másik, náluk ekkor éppen kisebb belső életnyomású megtermékenyítendő, melegfúziósabb 
szervezetbe. Az elöljárói kidudorodással beáramlók, már szivarszerű, megnyúltabb alakzatban, 
megtermékenyítő közösségként hatolnak be az idegen részecskéket tartalmazó életbuborékba. 
Az idegenebb, ismeretlen térrészbe, a közös isteni térrészen és az ideghálón át vezet az út. A 
felmenői közös ideghálón át behatolók e térrészben még többségükben idegenek, ezért az őket 
körbevevő szervezet többségétől kezdetben elkülönített karanténba, kisebb körbezárt rétegben 
egy időre az általuk megérintettekkel, megfertőzhetődtekkel együtt elkülönítésre kerülnek. Ez 
a kis elkülönítő tábor az későbbi új élet magzati csírája, a később vegyessé és 
megváltoztatottá, eltérővé váló későbbi élet új forrása. Azonban az áthatolás ideje alatt a 
beáramlók mellett, azokkal paralel irányba az ellentétes, behatoló buborékba is hasonló mennyiségű 
neutrális részecske, és az idegenebb, a megtermékenyített buborékból átkerülő részecskék is 
átkerülnek, lényegében kettős tükrözött hatáscsere, életcsere, néha két határmenti, de más rétegben 
elkülönítő tábor, egymásra inverz iker terhesség alakulhat ki. A behatolók mellett azonban a 
behatolással nagyobb életnyomásúvá váló térrészből nemcsak a beáramló, megtermékenyítő 
elöljárók mellett haladhatnak át a másik szervezetbe a fogadó és előkészítő részecskék, hanem 
a hirtelen nagyobb életnyomásúvá váló melegfúziós szervezetből, annak a felületén és az 
ideghálón át, a környezeten keresztül is jelentős mennyiségű viszont-csere áramlik. Eközben 
azonban nemcsak az egymást megtermékenyítők vesznek részt a kölcsönható folyamatban, 
hanem a köztes isteni közös téren áthaladókból jut törlesztésre a közvetítőknek, az isteni 
térnek, amely ekkor részben visszakapja a korábban az élet kezdetén a felnövés alatt a most 
egymással hatáscserébe bocsátkozóknak adott támogatás egy részét, a kamatát. 
Ha nagyon vékony a köztes neutrális lamináris réteg, a senki földje, ha nagyon kicsi a két 
egymást megtermékenyítő életbuborék között a különbség, vagy nagyon nagy az egymás felé 
áramló elit elöljáró életbuborékok türelmetlensége, lendülete, kinetikai, vagy érzelmi 
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tehetetlensége, rendszeresen előfordul, hogy olyan közel kerülnek egymáshoz a közvetlen 
fizikai kapcsolatba párosodó életbuborékok nagyobb sűrűségű határfelületei, hogy a kölcsönös 
gravitációs árnyékolásban nagyon erős vonzalom és tartós későbbi kötődés alakul ki. Ilyenkor 
a vékonyrétegek megmaradása mellett a két félgömbszerűvé torzuló életbuborék egymáshoz 
tapadása közben, egyre nagyobb közös életfelületen tömegesen részecskéket és hatásokat 
cserélő közös, nagyobb, egyesült energiaszintű új, páros, duális szervezet alakulhat ki. Ez a két 
eltérő genetikai állományból kialakuló, új közös tipikus két egymásba épülő félmag látható a kávén, a 
dión, a búzán és az almán is, sok más termésen. Az életmag, egy új életközösség, leendő családból 
kifejlődhető dinasztia, későbbi közös szervezet lehetőségének a létrejöttét eredményezi. 
Nemcsak egymással ettől kezdve tömegesen hatásokat cserélő, az utódaikban is párosodó, 
tovább keveredő nagyobb tömeg, és új más szimmetriában lévő életmagok, vegyes, túl nagy 
szimmetriába kerülő, egymást a továbbhaladásban megfékező szervezetek alakulhatnak ki, hanem 
olyanok is, amelyek nem a térméretben és a térkitöltési azonosságban, hanem a lendület és a 
belső nyomás szimmetriájában eltérők, nem teljes szimmetriába kerülők. Ha az egyik fél 
lényegesen nagyobb teret foglal el, mint amennyi a megtartó és megművelő, gondviselő 
képessége, míg a másik ehhez képest eltérő, a térben szegényebb, de alakban koncentráltabb 
vagy-és a lendületben dús, a felületi, kezdetben kis mélységű és kovalens jellegű érintkezésből 
később sokkal mélyebb vegyülés, bekebelezés, beáramlás, (más aspektusból meghódítás) 
alakulhat ki. Ilyenkor a nagyobb térméretű, de kisebb térbeli sűrűségű, a lendületes 
udvarlásnak és a behatoló akaratnak ellenállni képtelen, elnőiesedett, felfúvódott, a 
melegfúziós tágulási csúcsra érő szervezetbe behatolókat, a befogadó térben, de nem a határok 
mellett, hanem ahol megfékeződnek az általuk megérintettekkel együtt egy ideig karanténban 
elkülönítik. Ilyenkor a vegyes népességet, eltérő állományt létrehozó, a befogadó nagyobb, 
felfúvódottabb, nőiesebb szervezetet megtermékenyítő életcsíra, nem közvetlenül egymás 
mellett, hanem a befogadó petesejtben, a karanténként elkülönített élettojásban, méhben, 
többrétegű felülettel és szigorú ellenőrző placentával, ozmikus szűrővel elválasztva a 
megtermékenyülő szervezet belsejében fejlődik ki. Miként a magyar városokba betelepülő 
nagyáruházak, és szupermarketek létrehozzák a befogadó városok eredőjénél is fejlettebb 
védett városokat, a városokban, hasonlóan fejlődnek ki az anyákká váló életbuborékokban a 
fiatalabb utód szervezetek. A nagyobb szervezetek életbuborékok egymás mellé kerülése, 
közvetlen érintkezése, egymáshoz tapadása, és az éppen nagyobb életnyomású, vagy 
koncentráltabb, célratörőbb részecskéknek a kisebb életnyomásúba átáramlása, a közös és 
vegyes genetikai állományt létrehozó utódokban, közös szervezet létrehozásában tetőzik. A 
kezdetben nemcsak eltérő, hanem egymást kiegészítve inverz, különböző fejlettségi állapotban 
lévő, eltérő genetikai állományú családok egymáshoz közeledését, később az utódaikban is 
egymásba vegyülő életbuborékok részecske közösségeinek a kellő azonosságúra, egymást 
megértésre, együttműködő képesre fejlődése követi. Az utódpárt létrehozó családok lineáris 
evolúcióban kialakuló azonosság növekedése, közös eredő felé fejlődése, későbbi 
összeolvadása, a lineáris életfejlődési idő lejárta után új globalizációt, és átlagos vegyes 
köztes, új de sokkal nagyobb tömegszámú, egyesülő utód szervezetet hozhat létre. Néha ennek 
a későbbi jövőnek az előkészítése már a leendő utód megfoganásakor, a szervezet 
kifejlődésekor elkezdődik, az azonosság és a később ebből kifejlődhető halál lényegében az 
életre keletkezéssel kezd fejlődni. 
A megtermékenyítés közben, a határfelületek átlyukadása közben megnyílott időréseken, a 
határfelület ideiglenes átjárójának a kitágulásakor a téridő kapukon át, (lásd az Ötödik dimenzió 
című könyvet és ábráit), mind a két irányban nagy lendületű, de nagyságrenddel kisebb részecskék 
nagy tömege juthat be a nyitottabbá, virágzóvá váló másik szervezetbe. Az életrugalmasság 
elvesztése, a határfelületek túl nagy, vagy teljes lebomlása esetén, (túl nagy felmenői idegháló 
által okozott), túl nagy különbségváltozáskor a szélsőséges időjárást, terhelést nem elviselő, 
lebomló életbuborékok tartalma elpukkadva gyakran a közös isteni térrészbe ürül. Míg 
azonban a  határfelületek kellő életrugalmassága és az egyesülés után gyors visszazárása 
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esetén a kölcsönhatást és részecskéket cserélő szervezetek csak terhesebbé válnak, és egy 
időre megváltozik bennük az élet, az előbbi esetben a nagyobb életbuborékban addig 
együttváltozó közösség, mint szervezett egység elhal, a korábban benne fejlődők részben 
szétszélednek, részben az isteni közös térrész, vagy más szervezet beolvadó, hozzá csatlakozó 
részévé válnak. Az utóbbi folyamatot a korábbi együttváltozó együttszervezett, azonos 
szabályok szerint élő egység, az individuum elhalásának, felbomlásának, az anyagi 
sűrűség feloszlásának ismerjük. 
 
Ha  a koitusz alatt az egyik már kétdimenziós állapotú, régóta torlódó, már az életakadálynál 
szétterült, kétdimenziós állapotra visszabomlott, elfolyósodott megtermékenyítő állomány, 
életmag csomag együtt maradva viszonylag rendezett állapotban kerül át a kisebb életnyomású, 
általa megtermékenyítendő, mássá fejlesztő térrészbe, abban a behatoló idegenebbek, tükrözött 
azonosságú, ellenirányba áramlók miatt azonnal felszökik a változás sűrűség, az életnyomás. Az 
átjutókkal megtermékenyített szervezetben várakozó és az együttlét alatt termelődő, már 
egydimenziós, gáz állapotú, elporlasztott, de már nagyobb szabadságfokú, rendezetlenebb 
részecskék, hasonlóan nagy tömegben jutnak át, a termék feleslegétől és a már túl nagy 
életnyomásától megszabadult, egy időre éppen ismét alacsony életnyomásúvá váló, ezzel 
kölcsönösen hasonlóan a mássággal megtermékenyített, megtermékenyülő férfiasabb 
szervezetbe. Ez a megtermékenyítés azonban ekkor még nem eléggé koncentrált, tehát nem 
fejlődik közös egymás felé terelődő tömegbe, testbe és utódba, hanem folyamatosan ellenőrzi, 
és érzéseket keltve arra készteti a leendő apa szervezetet, hogy életenergiát koncentráljon és 
termeljen a családja számára. Az élet egyik legnagyobb kérdése, hogy ki a meghódító és ki az aki a 
dologból később többet profitál? Az első csatát látszólag a meghódított melegfúziós szervezetek 
veszítik el, de a párkapcsolat árát a hódító fél, az élete, vagy a párkapcsolat végéig fizeti, és a háborút 
az első csatát megnyerők ritkán nyerik meg. 
Az ilyen rétegszakadást, globalizációt azonban nemcsak a külső szervezetek közelsége, túl 
eltérő életnyomása válthatja ki, hanem ha a szervezett tér belsejében, túl gyorssá válik a 
fejlődés, túl magasra növekszik a kis méretben az időegység alatt bejutók és ezzel a keletkező 
belső impulzusok, a melegfúziós állapotfejlődés, az energianyomás, a tágulásra késztetés 
aránya. A revolúciós változás mindig a viszonyok erős és ellenkező irányú ingadozása 
hatására fejlődik ki. Ha a külső, kitáguló határfelületek, az aurák, nem tudják olyan mértékben 
és annyi idő alatt leadni a belső rétegekben keletkező feszültséget, amilyen mértékben a 
megszaladó fúzió, vagy a kaotikussá válás miatt ez a túl nagy életnyomássá kifejlődik, akkor a 
rosszul szervezetté, elégtelenül hűtötté váló belsőbb rétegek egyre jobban felfúvódnak, és az 
élet sejtjei, a komplexebb egységei a megszokottnál sokkal nagyobb életnyomáson működnek. 
Ha ez a nagy életnyomás olyan erősen nyomott külső környezetben történik, amely addig 
kívülről ellen tart a változásnak, akkor az élet nyomása együttfejlődéssel nagyon magassá is 
válhat. Ha azonban egy ilyen szervezett életbuborék, kikerül ebből a nagyobb életnyomású 
környezetből, a hidegfúziós senki földjén áthaladáskor túl kicsi nyomású, a határfelületeket 
felszívó, majd felszakító környezetbe kerülhet. Minél nagyobb a belső impulzusok 
keletkezésének és a térnövekedést, az életnyomás növelését szorgalmazók aránya, az azonos 
időegység alatt leadható hő és feszültség leadáshoz, az isteni közösségnek a szervezetben feleslegessé 
vált, elöregedett, szükségtelen, leértékelődött állományt leadási lehetőségéhez képest, az alacsonyabb 
életnyomású másik, engedő térrészbe átérve annál nagyobbra fúvódnak az ellennyomással már 
nem megfelelően megtámasztott határfelületek. A kitáguló életbuborék határfelületei áteresztő 
képességének, az egymástól e határfelületeken eltávolodó részecskék átbocsátó képességének 
szükségszerűen meg kell növekedni a kisebb életnyomású rétegbe, életbuborékba, elnőiesedett 
szervezetbe, vagy a hidegfúziósabb közös isteni térrészbe bejutáskor. Ezek az 
energiafelesleget, hőt és belső feszültséget is leadó felületek, mint jól működő biztonsági 
szelepek, az alacsonyabb életnyomású életbuborékba átéréskor, mint a virágszirmok kinyílnak, 
és kibocsátják az izotróp vegyes isteni környezetbe a szervezetet belülről már túl nagyon 
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feszítő, eltávozni igyekvő elöregedett, túlfejlődött de a továbbfejlődési vágyban már nem 
fékezhető részecskéket. A virágzás kinyílása tehát csak megnöveli az energia leadó felületeket, 
javítja a részecskeszaporodásban megszaladó, nemlineáris változás sűrűségűvé váló 
szervezetek hő és feszültségleadó képességét, erre alkalmas életfelületét, a kölcsönhatás 
leadási-felvételi lehetőségét. Ha valami, pl. a külsőbb rétegre ható nagyobb környezeti 
nyomás, pl. a hidegfúziós beáramlás, vagy más szervezetek kívülről visszatartó nyomása egy 
ideig megakadályozza a külsőbb, hő és feszültségleadó rétegek kitágulását, és nem engedi a 
globalizáció, a kitágulás és a diaszpórának, a felesleg szétszórásának a kifejlődését, akkor a 
környezeti hatások által nagyon korlátozott, de már túl nagy azonosságú szervezetben, 
életbuborékban az impulzus sűrűség, a kaotikusság és az elporlódás időre jutó aránya nemlineárissá 
fejlődik. Ha a már szinte robbanásra kész, túl nagy életnyomású életbuborék ilyenkor átjut a 
globalizációt, a virágfakadást addig meggátló, túl nagy életnyomású, határfelületen, térrészen, potenciál 
gáton, állapoton, akkor viszonylag hirtelen gyorsabban áramló alacsony életnyomású térrészbe, 
vagy-és az életnyomásában erősen megváltozó, kitáguló állapotba jut. Ez hirtelen lecsökkenti a külső 
rétegekre ható, ellennyomást, és ezzel szinte egyszerre, rövid idő alatt kiváltja a térrész, az 
életbuborék időben megnövekvő felületének a kinyílását, létrehozza a globalizációt, a rétegek 
izotrópabb rétegekkel egyesülését, a diaszpórát és a szétszóródást. A kivirágzás és a diaszpóra 
lefolyását már ismertettük, és azt is, hogy ilyen kinyílt, vagy lebomlott határú, globalizálódott 
életbuborékokba, a belső már felesleges tartalom leadása, tömeges és időszerű elbocsátás 
mellett, tömegesen áramlanak be a környezetben e lehetőségekre váró, más dolgokban fejlett 
és eltérőben fejletlen egy és kétdimenziós részecskék. A hidegfúziós képességekben, a megfelelő 
áramlási rendezettségben és célra törésben, összpontosításban fejlettebb, kisebb vírusok a 
tömeges bejutásuk esetén sok bajt, egészség hiányt, zavart, de később sok jó hatást is 
okozhatnak. 
 
A bioszféra jellegű, és az ilyen réteggel határos külsőbb élőrétegek globalizációját tehát 
sokféle más, belülről emelkedő életnyomás, a környezeti nyomáshoz képest kialakuló túl nagy 
különbségnövekedés válthatja ki. Ilyen következményt hozhat létre bármilyen belső hatás, az 
időre jutó impulzus és változás sűrűség növekedése, amely az életnyomást erősebben 
megemeli, és túl magas életnyomáson, nagyon felfújva tartja az aurákat. Ha ilyen erősen 
feszült, a lehetősége határáig kitágult állapotban egy szervezet egy éppen alacsony 
életnyomású, hidegebb, kisebb impulzus sűrűségű, vagy és azonosan rendezett, ehhez képest 
túl alacsony életnyomású térrészbe ér, akkor a külső határfelületek hirtelenszerű kitágulása 
nemcsak izzadást és kipárolgást, hőfelesleggel bíró részecske leadást és ezzel hővesztést 
indíthat el. A kitáguló és megizzadó, a pórusain át megnyíló szervezet ilyenkor nemcsak 
izzadtságként ismert verejték részecskéket veszít, hanem a felületi rétegek, a bőr pórusainak a 
felnyílásakor, a szervezeténél jóval hidegebb, idegen, megfázást, túl hirtelen lehűlést, túl sok 
energia elvesztését, elvonását kiváltó okozó hidegfúziós vírusok is tömegesen bejutnak a 
szervezetébe.  Ha az erősen izzadó, kitáguló pórusokkal rendelkezők, leadják a túlnyomásukat, 
és közben lehűlnek, összehúzódnak, eközben korábban a hidegebb környezetben változó, 
hidegfúziós vírusok juthatnak a szervezett tér belsejébe, annak a megfázását és a korábbi 
egészségének, állapotának a romlását okozva. A lehelet finom hártyaszerű felületként elképzelhető 
vékony hártyákat, néha egészen kicsi belső változás és életnyomás különbségnövekedés is 
felfújhatja, és a lehetőségeinél gyorsabban kitáguló állapotba fejlődés, alacsony életnyomású 
környezeti térben a külsőbb rétegek elpukkanását, globalizációját, vagy csak mind a két 
irányba sokkal erősebben áteresztő képesebbé válását válthatja ki.  
 
Amikor a bolygónyi életbuborékok, az egyik felmenői, nekik addig védettebb környezetet adó 
térrészből, egy másik, eltérő életnyomású buborékba áramolnak át, a gravitációs és a 
nyomáskörülmények és viszonyok rövid idő alatt jelentős megváltozása igen erős belső 
feszültség kiegyenlítődéseket, feszültség változásokat, átrendeződéseket okozhat. Ha nagy a 
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bolygónk belső életnyomása, ha nagyon nagy a tektonikus kéregmozgás, átrendeződés, szinte 
biztos, hogy valamilyen felmenői határrétegen, szimmetria felületen, vagy globalizációs 
időszakon haladunk át, és a dominális viszonyok, a téridőbeli nyomásváltozás, vagy és az 
áramlási rendezettség átrendeződése okozza a lemeztáblákban és a földkéregben kialakuló 
feszültség hullámokat. A távolit térrészekben bekövetkező hatalmi változás, nova-kitörés, 
csillaghalál, életbuborék lebomlás, a közös isteni térbe ürülés, az érzékeny térrész 
életnyomásának a hirtelen megváltozása nemcsak a közös polipszerű, pókhálószerű isteni 
térrészben változtatja meg az élet nyomását, hanem minden más ebben a közegben változó 
életbuborékra közvetlenül, vagy és közvetetten hatni fog. Ha ezen élőrétegek életbuborékok 
egyike-másika éppen a lehetőségei határértékén, a tűrőképessége határán változik, ez átbillenő 
fazék állapot válthat ki, és a már túl nagy feszültségű réteg globalizációja, a szervezettségi 
egyensúlyának az összeomlása bármikor és bárhol bekövetkezhet. Az egészségesebb, 
fiatalabb, még sokkal nagyobb rugalmasságú, nem a tűrőképessége határáig túlfeszített 
buborékokban ez legfeljebb közérzésváltozást fog kiváltani, de nem okozza az életbuborék 
elpattanását, csak az áteresztőképesség átmeneti növekedését. 
 
Gondoljuk át, hogy mi történhet egy bolygónyi életbuborékban, amely addig egy nagyobb 
életnyomású környezetből, felmenői szervezetből és sokkal alacsonyabb életnyomású másik, 
nőies életbuborékba kerül. 
A rétegnyomásokra megváltozó tektonikus átrendeződések hatalmas mennyiségű addig túl 
nagy feszültségen tartott változást szabadítanak ki. Ez az elöregedett rétegek al vagy egymás 
fölé nyomulásában a kéreg lokális feszültség felhalmozódásának a megváltozásában, a 
korábbinál itt-ott nagyobb életnyomásra kerülő tűzhányók erős kitörését váltja ki. Ez a 
feszültség átrendeződéskor és a rétegek egymáson elmozdulásakor magas impulzus sűrűséget, 
elfolyósodást, elporladást hoz létre valamilyen erre kellően érzékeny szinten és szimmetria rétegben, 
amely a korábban kialakult szimmetriák gyors megváltozását okozza. Ha pedig egy 
élőrétegnyi életbuborék elpattan, lebomlik, akkor nemcsak a melegfúziós baktériumszerű 
részecskék jutnak ki a hidegebb külső környezetbe, hanem nagy tömegben beáramló 
hidegfúziós vírusok is bejutnak a globalizálódva egy időre közössé váló, az egy ideig éppen a 
téridőben együttálló átjárók kisebb részecske közösségek számára tágas nyílásainak az egymás 
mellé kerülésekor átjárható rétegekbe. Ez következik be a férfi és a nő 21-24 éves téridős 
állapotában, az első nagy közös egybeeső szimmetria, és a toroid nyílások egymás mellé, 
egymásba kerülése idején kialakuló együttálláskor, (együttfekvéskor). 
 
A bolygónyi méretű életbuborékok felfúvódásának és globalizációjának a kiváltói: 
Okozhat belső életnyomás növekedést, külső határréteg túltágulást az átlagos életfelületen, pl. 
a bioszférában kialakuló, nagyobb mennyiségű energiát rövid idő alatt felhasználó, elégető, 
felszabadító, a robbanószerekben aktiváló nagyobb térrészre, rétegre kiterjedő világháború, 
különösen a robbanó anyagok kifejlődése és viszonylag rövid idő alatt nagy tömegben 
felhasználása óta. Okozhat ilyen következményt egy- két erősebb nyomásváltozást okozó, 
felrobbantott, atom, vagy és hidrogénbomba, vagy egyszerre kitörő sok tűzhányó, de ilyent 
válthat ki, egy hatalmas térrészre kiterjedő erdő és bozóttűz is. Valamennyi túl gyorsan 
kialakuló belső feszültség növekedésre az jellemző, hogy az adott rétegekben vagy ezeknél 
beljebb, túl gyorsan túl sok részecske szabadul fel, kerül az életteret a tágulás irányába 
módosító impulzusba. Mivel a lokális forró pontok, a feszültség és hővé alakulás térrészein, a 
meleg feláramlásokban erősen felgyorsulnak a felfelé, kifelé áramló, ezzel radikálissá váló 
részecskék, ezek az élőrétegek kéreghatárait felpúposíthatják, lokálisan kitágíthatják, 
átjárhatóbbá tehetik, átszakíthatják. Lásd a Aspektus 6-ban a  11. ábrát. Valamennyi kitágításban, 
átszakításkor nemcsak kifelé jutnak általunk már ismert, felfúvódó, hidegfúziós részecskék 
felvételére, terhesen visszaérkezésre vállalkozó Orgon részecskék, hanem minden téridő kapu 
megnyílásakor, a belső térben nem telített minőségű, ellenhatás nélkül nem fékezett 
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részecskék és vírusként ismert részecskék jutnak be nagy tömegben. Ilyen következmény 
alakulhat ki, amikor kívülről befelé hatoló koncentrált támadáspontú aszteroidák, üstökösök, 
vagy ezek gáz állapotra lebomló, de a lendületben és irányban kellően koncentráltan maradó 
részecske csóvák, Jettek, sugárzó áramlatok átszakítják a rétegeink burkát. Lásd a Napba áramló 
hidegfúziós gázbeáramlások Jet kitöréseit. Ha több rétegen áthatoló, nagy kinetikai energiájú 
szervezetek egyszerre több, túl erősen felfúvódott réteget globalizálnak, egyesítenek és 
kevernek össze, sokszor egymással túlságosan is összeférhetetlen, egymástól fejlettségben 
életideológiában és elvárásokban is túl eltérő részecskék kerülhetnek egymás mellé, a közös 
térrészbe. Azonban sok esetben nem egy közös, anyagszerűnek ismert összefüggő tömegben 
érkeznek ezek a távoli idegen térrészből érkező lendületes vendégek, hanem maguk előtt 
gyorsabban haladó, nagyon koncentrált előőrsöket, hírnököket, felderítőket is küldenek. 
Másrészt a nagyobb életbuborék szervezetekbe beáramló lendületesebb, gyorsabb kisebbek, a 
nagyobb életnyomású kitágító térrészben beléjük kerülő, őket belülről tágító, és a 
részecskéiket egymástól eltávolító hatásokban, már befelé áramlás közben, a külső rétegeikben 
feltöredeznek, felaprózódnak, elporladnak, elgázosodnak, és egyre apróbb, egymástól lassan 
távolodó közös részecskefelhőben maradva haladnak tovább. A háromdimenziós közös 
anyagszerű térbeli állapotról, az idegenbe áramlás közben eltérően fékezett részecske tömeg, 
előbb két, majd egydimenziós füzérsorra, koncentráltabb áramló, szivarszerű gázcsóvára 
bomlik vissza.  Az elgázosodó részecske tömeg lendülete azonban nem nyelődik el, hanem 
miközben a differenciálódás közben részben szétporlad, más részben tömörödik, a belseje 
sűrűbbé válva koncentrálódik. Az ellenhatású részecskékben hiányos, ezért vonzó szervezetek 
felé közeledők egyre kisebb térrészbe, vagy fűzérszerű lineáris soros sugárba átrendeződve, a 
haladási irányra egyre jobban koncentráló részecskékben egyre nagyobb áthatoló képesebbre 
bontódva, visszafejlődve, nagy kinetikai sebességgel nagyon mélyen behatolhatnak egy 
sokrétegű vonzó, velük megtermékenyülők szervezetébe. Bár ennek az együttáramló 
gázcsóvának, gázsugárnak a külső, nagyobb változás sűrűséget okozó ellenálló, a beáramlást 
fékező részecskékkel ütközése, impulzusai során keletkező nagy változás sűrűségben, a 
kölcsönhatásba került részecskéi felmelegednek, kitágulhatnak, az életbuborékba szerveződött 
közösségeik szétszóródhatnak, még kisebb részekre lebomlanak, elgázosodnak, de a csóva közepén 
haladó hidegfúziósabbak megőrzik az állapotukat, az identitásukat és az életprogramjukat, és a 
korábbi áramlási, tudati téridőbeli rendezettségüket is. Ha a külső rétegekből, vagy és a távoli 
valóságból érkező fejlett, eltérő áramlási és eltérő tudati rendezettségű vírusokra gondolunk, 
akkor ezek megőrizhetik a vitalitásukat, az életképességüket, a fertőző képességüket, az 
információ átadó és változtató képességüket, azaz átadhatják a velük kellően 
kölcsönhatóképes, a lendületüket és az információs hatásaikat is átvevő szervezeteknek, az magukkal 
hozott egyéni életprogramot és a lehet másképpen fertőző ideológiáját. 
A bolygószerű szervezetek lehelet finom, néha keskeny, vékony, máskor szélesebb védőburkai 
és felületi hártyái, nincsenek mindig feszesre dagadva, néha éppen csak kitöltöttek, de nem 
nagy nyomásúak, sőt gyakran, amikor a környezetben és a belső térrétegben éppen inverzben 
változik egymáshoz képest az életnyomás, akár a térfogatukban összeesők és a nyomásukban 
lecsökkenők is lehetnek. Ilyenkor mindig lecsökken, majd megszűnik a környezethez képest 
eltérő nyomás különbség, (de helyette megmaradhat, vagy megerősödhet másféle különbség). 
Amikor áthalad a részecske közösség egy ilyen térfelezőként ismert határozatlansági, 
egyenlőségi, kétségeket támasztó rétegen, a korábban nagyobb életnyomású buborékból, (a kezdet 
életforrásától) a már ismert szervezett térrészből az éppen kisebb életnyomású, eltérő rétegek 
felé, akkor az átlagos, kellő különbség nélküli térfelezőt elhagyva, másféle minőségben 
növekvő életnyomás különbség, inverz, fordított fejlődési viszony alakul ki. A másféle 
azonosságú, eredőjű életbuborékokba már befelé haladáskor, az idegen genetikai állományban, - 
ha éppen nincs telítettség a beáramló minőségből, - a saját téridőbeli szerkezetnek megfelelő 
minőségével már túltelített térrészből érkezővel szemben nem alakul ki lényeges ellenállás. Ha 
a helyi igényhez képest nagyon kevés van belőle a beáramlót befogadó idegenebb rétegben, de-és a 
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jelenléte jó hatással van a helyi körülményekre, és életváltozásra, akkor kedvesen fogadott vendég 
válik belőle, aki felértékelődik, még akkor is ha csak egzotikum, érdekesség újdonság a minősége. 
Ekkor a helyiek vetélkedhetnek a kegyeiért, a barátságáért, a megtiszteléssé válik, ha 
meglátogatja az otthonaikat, vagy mint az eszkimóknál, ha megtiszteli az együtthálással a 
feleségüket. (Veszíteni nem fog, legfeljebb okosodik és magasabb biodiverzitásúvá válik az asszony). Más 
lesz azonban a fogadtatás, ha az adott minőségű vendég már nem újdonság, ha nem az első, ha 
a vele járó lehetséges jó tulajdonság befolyás, hatás mellett, már a vele járó kár vagy egyéb 
hátrányos következmény is ismert. Ha már többen vannak, de a rájuk vonatkozó igény, a jó 
hatásról szóló hír, a rájuk megjelenő igény gyorsabban terjed, akkor a kívánatos jó fogadtatás 
és a megbecsülés megmarad, de ha már sokan előttük, hasonlók beáramlottak, és elveszett a jó 
hírük, rosszhírű kisebbséggé fejlődtek, akkor a fogadtatás már nem olyan szívélyes. Míg az 
első esetben behívom, befogadom, és támogatom hatás érvényesül, a másodikban már az 
elviselem, eltűröm állapot, hamar átfejlődhet a már nem szeretem, nem kívánom, tiltom és a 
pokolba kívánom, vagy az elküldöm, kitiltom, megsemmisítem kategóriába. Ha a helyiek által 
be nem töltött, kellemetlen, piszkosabb tevékenységekben még sok a szabad hely, és szükség 
van rájuk kertésznek, háztartási alkalmazottnak cselédnek, akkor a keresettség és a befogadás 
a még jó hatást feltételező vonzalomban, behívásban, elfogadásban, alkalmazásban és elviselt 
együttélésben nyilvánulhat meg. Ha azonban már nagyon sokan beáramolnak, és kezdik 
elfoglalni a helyiek terét, állásait, és kitúrva, szétáramlásra bírva, vagy továbbáramlásra 
kényszerítve a miattuk munka, foglalkozás és otthonként becsült térrész nélkül maradókat, 
akkor az addig kívánatos, behívott, bevonzott jövevények egyre nehezebben megtűrt, 
eltávolítandó, kisebbségi idegenekké visszafejlődnek. Ha a beáramlás kellő időben, az 
igénynek megfelelő telítődésekor nem áll le, és a már távolról korábban megindultak áramlási 
(és az egzisztenciájukat felszámoló) tehetetlensége, és annak a dolognak a nem ismerete, 
hogy a korábban a minőségükkel szemben előbb még nem ellenálló, alultelített tér, már nem 
kisnyomású és vonzó, hanem a szükségesnél nagyobb arányban beáramlókkal telítetté váló. 
Az ilyen térrész, ha a tudati tehetetlenség miatt, mindig több áramlik be a kelleténél, a 
szimmetriánál, az igénynél egyre nagyobb életnyomással és ellenállással fog reagálni. Ez 
viszont túltelítettséget, foglalkoztatási és ellátási hiányosságot, problémát vált ki. Ezzel megnő 
a fogadótér, életbuborék terhe, és viszonylag rövid idő alatt túl sok beáramló hidegfúziós, 
képzetlen idegen befogadása esetén, az élet egyre terhesebbé válik. Az érkezőkkel foglalkozni 
kell, a szelekció, a kiutasítás, szétosztás, tárolás, nevelés, differenciálás, és szállás, etetés, taníttatás, átképzés, 
kellő azonosságra hozás, az állampolgári ismeretek elvárások megtanítása, a nem megfelelők és a teljesen 
képzetlenek, nem törvénytisztelők, az utasításokat nem megtartók és a feleslegessé válók visszaküldése stb. sok 
gondot és energiát von el a migrálókat befogadóktól. Ez lehűti és elszegényíti az átlagos, a 
terhet viselő befogadó közösséget, és a befogadó térben energia csökkenés, nagyobb felületen, 
életkereszt metszeten energiaforgási sebesség csökkenés, nagyobb áramlási felületre 
szétosztódás alakul ki. Ha ilyenkor túl nagy, a szinte észlelhetetlen jövevényekből, a messziről 
érkezőkből, a migrálókból a beáramlás, és ez a már nemkívánatos, amely a telítettséget okozó 
időszak után is folytatódik, ez egyre nagyobb túltelítődést és egyre nagyobb életnyomást vált 
ki a befogadó rétegben, térrészben. Ilyenkor a helyi kapcsolatokba és a szervezetek közé 
beékelődők miatt a korábban egyetértésben, egymással még jól együttműködők között is 
növekedni kezd a távolság, elhidegülés és a kapcsolatok megromlása, a tűröm, elviselem, 
támogatom idea bizonytalansága alakul ki. Ez rossz irányú fejlődés, a korábban békében 
együttfejlődő, együttváltozó hazaiakban, a dolgok és a környezet romló irányú változása, 
egymásban és a dolgok megfelelő irányú fejlődésben kétségeket ébreszt. A távolabbi 
rétegekből kialakuló flerszerű életcsatornákon meginduló lendületes áramlás, egymást időben követő 
fűzérszerű, lineáris útvonalakon, a határfelületeiken behorpadó lenyomatokat hozva létre 
módosíthatja az áramlók útját keresztező szervezeteket. Míg a viszonylag kellő azonosságú, a 
közvetlen környező életbuborékokból, rétegekből, országokból, nemzetek felől érkezőkkel nem sok 
baj van, ők hamarabb és sikeresen, kevesebb impulzust és ellenállást keltve illeszkednek be, a 
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sokkal távolabbi térségekből érkező, genetikailag, szokásokban, vallásokban és 
életideológiában nagyon mások azonban csak nehezen és sokára fogadtatnak be. Néha még a 
második generációs, helyben fogant, születettek és kifejlődő utódaik is olyan nagyon őrzik a 
hagyományaikat és az identitásaikat, hogy a tősgyökeres helyiek csak a harmadik, vagy és a 
negyedik generációt fogadják be, már kellő azonosságú, honosított, együttműködő képes 
állampolgárként. Ha nagyon nagy a külső életnyomás, és a már kialakult életcsatornákon 
nagyon sokan érkeznek, az e célra elkülönített határmenti övezetekben, az idegenebbeket még 
határfelületek között a teljes beolvadástól visszatartó, érkeztető táborokban, a határmenti 
átmeneti, de elszigeteltebb vegyes rétegek alakulnak ki. A beáramló füzérpályák, 
életcsatornák, az átkelő környéke nagyobb másságúvá, idegenebbé, hidegfúziósabbá, 
vegyesebbé válik. Lásd korábban a keleti országokból a nyugati országokba, később az afrikai 
bevándorlókat Olasz táborokban elkülönítve várakoztatásra, szelekcióra és átnevelésre, honosításra 
visszatartottakat. Ha a helyiek megengedik a környezetből beáramló pólusok, az átjárók körül a 
letelepedést, a hidegfúziós, szegény, szerény környezetben élőket a határ közeli torlódásokban 
és átmeneti gyűjtőtáborok várakoztatják, akik ideiglenes elhelyezéssel ismerkedhetnek a 
környezettel. Lásd a bolygónk, és a Mars, a Jupiter stb. déli és északi pólusa környékén torlódó, 
hidegfúziós, továbbhaladásra, továbbfejlődésre várakozó részecskék által lehűtött póluskörnyéki 
övezeteit, a sarkköri rétegeket. Hasonló torlódás van a melegfúziósabb rétegekből kiáramló 
részecskékből, közös emberi szervezetekbe is épülő Száhel övezetben. Ezek az emberi szervezetekbe 
épülő, de még túl melegfúziós, túl nagy saját perdületű, göndör hajú, a korábbi rétegekben megbarnult, 
ahhoz képest a külsőbb, hidegfúziósabb élőrétegbe került részecskék szintén torlódva várják, hogy a 
pólusok felé áramlásban keveredhessenek a hozzájuk képest kiegészítő tulajdonságú, de genetikailag és 
gondolkodásmódban, emberi ideológiában még nagyon távoli emberi szervezettekkel. 
Az átjárók és a határok mentén torlódókat befogadó, átmenetileg tároló, a tovább változásra 
egy időre lehetőséget adó rétegek, túl sok bevándorló, vagy migráló érkezése esetén 
viszonylag rövid idő alatt feltelhetnek, kiszélesednek, de az átkelőhely körül a várakozásban a 
spirálba, fejlődési rendbe tekeredők a túl nagy azonosságú társaik között csak lassan fejlődve 
közelednek a befogadás közös pontjához. A befogadó táborokban azonban helyiek is 
közreműködnek a szelekcióban, az irányításban és a szervezésben, ezért elkerülhetetlen 
kontaktus és kölcsönös egymásra hatás, átlagosabb vegyes tudatúvá fejlődés alakul ki. A 
szervezetek között a legkönnyebben átjárható, a szomszédos szervezetekkel összekötő 
idegcsatornák, közlekedésre alkalmas életutak, a közeghatárokon megnyíló dimenzió kapuk, 
átlagos, ésszerű áteresztő képességre tervezettek. Ha valamelyik országban, szervezetben, 
település rendszerben katasztrófa, életzavar, tömeges ellehetetlenülés, gazdasági vagy eltartó 
képességet érintő, okozó összeomlás, vagy csak turista szezon fejlődik ki, akkor megindul a 
kiáramlás, a szétáramlás a legközelebbi még gyorsabb áteresztőképességű átjárók, és a 
tömeget még befogadni képes térrészek felé. Ilyenkor a határok és a befogadó helyek nagyon 
túlterhelődnek. Ha a beáramlási céllal ide érkezők egymáson és az átkelőknél torlódó tömege 
időegységre jutóan nagyobb, mint az időben véges áteresztő képesség, akkor a torlódás egyre 
nagyobbá válik. Ilyenkor az átkelni igyekvők, az átkelők környékét elárasztva, akörül kószálva, 
kalandozva, áramolva vagy egy időre letelepülve keresik, vagy várják az átjutás lehetőségét. Főleg 
akkor alakul ki ilyen nagyobb torlódás, ha a bevándorlási tranzit, vagy célországok már eléggé 
telítettek, amikor gyakran meg kell várni, míg a célterületen kellő szabad hely, tér és beutazási 
lehetőség szabadul fel. Lásd az Afrikai Száhel (éhség) és szárazság övezetekből, a polgárháborús 
országokból a kimenekülni, kitelepülni és kivándorolni igyekvőket. 
A fejezet középső részében kifejtésre került, hogy a környezethez viszonyítva túl nagy belső 
életnyomású rétegek, szervezetek erősen kitágulnak, sok esetben megközelítik a határfelületek 
tűrőképességét, a szervezetet összetartó képesség határait. Ha a külső rétegek kellően 
összezárnak körülöttük, akkor a kitágulás helyett, a visszatartással az életnyomás nő. Ha 
viszont a környezet enged, mert számára is van kifelé tér, vagy éppen elég alacsony az 
életnyomása, és jót tesz neki egy kis változatosság, egy kis élénkülés, egy kis életnyomás 
növekedés, akkor a tágulás nem áll meg a megszokott átlagos térméretnél, hanem megközelíti, 
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néha meghaladhatja a maximumot, a befogadó szervezetben az összetartó képesség értékét. 
Ilyenkor a határok a másik fél megerősítése, a visszatartás hiánya miatt egy irányban 
erősebben áteresztő képesebbé válnak. Ha erősen kitágult, vagy nagyon nagy belső 
életnyomású állapotban, a környezetet adó külsőbb, a közvetlen szomszédos életbuborék 
engedékenyebbé válik. Ilyenkor a beáramlók hatására nem omlik össze, hanem a határfelülete 
képes tovább tágulni. Ha azonban a külső, megtámasztó, engedő réteg életnyomása 
hirtelenszerűen leesik, vagy és az idősebb felmenői, pl. apai külsőbb élőréteg határfelülete 
globalizálódva lebomlik, akkor a lehetőségei határára jutott, az összetartó és a tűrőképességét 
elvesztő, nagyon kitágult belsőbb életbuborék továbbtágulását már nem akadályozza meg a 
külsőbb addig őt összetartó, vagy és az összetartásában segítő külsőbb, hidegfúziósabb, 
idősebb testvér, vagy rokoni felmenői réteg. Ilyenkor az ellen és visszatartás hiányában a 
határfelületet kifelé tágító lendületes részecskéket nem fékezik le, nem terelik vissza a külsőbb 
határfelületeken felbomlott kapcsolatú, folytonosságot elvesztő rétegek, ezért a belsőbb réteget 
belülről a túl nagy azonossággal feszítő életnyomás miatti tágulás időbeli gyorsasága, a 
kiáramló lendület és az ezzel járó tehetetlenség nagyobbá válik, mint a határfelületeket építő 
átlagos részecske szervezetek összeépülése, egymásba kapaszkodása, összetartása. Ha ez a 
különbség növekedés eljut a határfelületet és a szervezettség összetartását védő részecskék 
tűrőképességének a határához, az összetartás határához, akkor a belső feszültség túlnő a 
szervezet összetartási, felületi vonzó erején, az összetartás szervezettségén, fejlettségén, és a 
határfelület, a leggyengébb részén, vagy és a legkisebb ellenállású részén engedni fog a 
nyomásnak és felreped. Az érett gyümölcsöknél, a bogyós és a magvas termésű 
szervezeteknél, az életgyümölcs határfelületét addig összetartó, neutrálisabb réteg, a héj 
megrepedése, nemcsak a belső túlnyomás kiengedését eredményezi, hanem a külső izotróp 
térrészben áramló vírusok, és a testidegen túl eltérő, más szabályok szerint élő szervezetek 
bejutását is lehetővé teszi. A repedésnél hamarosan megindul a romlás, az erjedés és a 
lebomlás, és a határfelületek kellő védelme nélkül maradó életgyümölcsben erjedni, romlani 
kezd a morál, és az együttváltozó közösség összetartása. Az egymásban és a jó jövőben való hit 
elmúlása, az összetartás elveszése miatt az együttváltozó szervezett rendszer, individuum 
közös egység elhal, lebomlik, és a még életképes, kellő lendülettel és különbséggel bíró 
részecskéi szétszélednek a környezeti térben, más szervezetekbe távoznak. Ezt a folyamatot 
az egyénben kialakult szervezett rendszer, az életközösség elmúlásának, elhalásának 
tekintjük.  
Ha nagyobb tömegszámú, addig egymással összetartó, együttváltozó életbuborék, 
szervezettség, életgyümölcs, pl. egy nemzet, egy ország, vagy egy élőréteg határfelülete reped 
fel, bomlik le, akkor a folyamat analóg módon megismétlődik, csak sokkal nagyobb 
tömegszámú migráció, szétvándorlás, kivándorlás fejlődik ki. Ilyenkor a környezetben még 
kellően jó életminőséget és menedéket kínáló, alacsonyabb életnyomású, a hazát vesztő 
közösség egy részét még befogadni képes szervezetekbe, a kiegyensúlyozottabban fejlődő 
életbuborékokba megindul a beáramlás, a migráció, miközben a régi, egy másik élőréteggel 
összeolvadó tér, (réteg, életbuborék, szervezet) egy ezentúl együttváltozó, összekeveredő, a közös 
térben egymásba elvegyülő új összetételű, a korábbitól eltérő új szervezettségbe fejlődik. 
Az életbuborékok, életgyümölcsök, szervezetek lebomlásához tehát nem elég a túl magas 
belső életnyomás, ezzel időben és a térben egybeeső környezeti nyomásesés, egymáshoz 
viszonyított túl nagy különbség kifejlődése, vagy éppen e különbség teljes megszűnése is 
szükséges, amely az egymás mellett már nem elég nagy különbségű rétegek összeolvadásához 
vezethet. Az apai és az anyai szervezet, a kezdet és a vég között ingázó, ingadozó 
életbuborékoknak tehát a két végponton az életáramlásba visszatérítéshez még kellő mértékű 
ellenkező különbséggel kell rendelkezniük, de e különbség kiegyenlítődése, megszűnése, és 
más új különbségek kialakulása rendszerint az átlagos és a túl szélsőséges állapotokban és a 
végpontokon következhet be. Az anya-közelbe került vegyes szervezeteknek hamarosan elege 
lesz az anyai túlzó hatásokból, és a közös vegyes szervezet apai identitású részecskéi egyre 
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jobban hazavágynak a nekik ismerős, nekik nyugodtabb környezet felé. Az ideális távolsághoz 
képest túl közelről megismert másik, korábban vonzó szervezet, a hibái felnagyítottan 
megismerése és a gyarlóságának a megértése után rövidesen ellenszenvessé válik. 
Ekkor a túl soká váló anyai, (vagy apai) hatások miatt megindul a közös utód szervezet az apai, 
(vagy a másik szülői) szervezettségi, származási térrész irányába, és miközben eltávolodik az 
együtt maradó egy közös egységet képező, már túl nagy azonosságú közösség az anyai 
részecskék életforrásától, központjától, az anyai ellenszenv az eltávolodókban időben növekvő 
hiányérzetté fejlődik. Az apa szervezethez túl közel kerülés, túl nagy, már nem szerencsés 
felbontással (belülről is) megismerés hasonlóan fokozatos kifejlődő ellenérzést vált ki, főleg 
az anyai térrészből származó, a jó emlékekben és az anyai térrész, (hatások) utáni vágyban 
megerősödő utód részecskékre, amely a nekik idegenebb apai térrész, szervezettség elhagyásra 
késztető ellenszenvet ébreszt. 
Az elődi közös szervezetben az egyik elődi térrésztől a másik elődi térrész felé, az átlagos 
tömegfelezőn átáramláskor a szervezetek rend szerint már lendületesen áramlanak valamely 
életforduló, apa vagy anyai térrész túl nagy nyomásától, és a másik hiányérzetétől hajtva a 
másik életfordulói végpont felé. Ha azonban az átlagos felület lebomlik, mert az egymás mellé 
kerülő meleg és hidegfúziós rétegek túl azonossá, vagy és a rájuk ható nyomást már nem 
elviselővé fejlődnek, a lebomló, áteresztővé váló réteg nem fékezi meg a már lendületesen 
áramló, a szélsőséges állapotukból, az életfordulókból visszatérőket. A két végponti 
életforduló között a legjobb állapoteredő, a potenciálgát hiánya, vagy rájuk nem 
érvényesülése, nem érzékelése esetén nagy lendülettel az ellenkező rétegbe, és ettől kezdve a 
másik szélsőségesebb életállapot felé fejlődhetnek. E fejlődés során a még fiatalabb 
szervezetek egyre nagyobb amplitúdóval áramlanak a két felmenői szülői térrész, szervezet 
életforduló (eltérő életforrás) között, amelykor a maguktól eltaszító, vagy eltaszított, a túl 
közel került, vagyis a túl nagy felbontásban a szükségesnél jobban megismert felmenői 
szervezethez való viszony elromlik, és a korábbi vonzó állapot, a környezetben, vagy és a 
tudatban kialakuló változás ellenszenvessé és taszítóvá válik. Eközben a másik szülő és a 
megszokott otthoni tér hiánya egyre nosztalgikusabb vonzalommal, egyre vonzóbbá, a 
túlságosan nagy felbontásban, ott élés során a kelleténél jobban megismert viszont taszítóvá 
válik. Ez indítja el, és tartja fenn az életbuborék szervezetek egyre erősebb ingázását a 
felmenői szülői, vagy és a fiatalabb és idősebb testvéri rokoni rétegek között. A kezdeti jó érzésekkel 
és mindkét irányba vonzalommal kezdődő ingadozás és életáramlás amplitúdója a középkorig, 
a megismerés tudatos viszonyítási lehetőségéig növekszik, (lásd az életkifli kialakulását több 
korábbi könyvben, pl. a Szintézis 22, 23. ábrájánál és az Internetről másolt gabonaképeknél), majd a 
megismerés és a tudás kialakulásától, a legnagyobb térbeli kiterjedésű állapottól csökkenni 
kezd. Az életidő két harmada felé a megszerzett tudás elkezd a megértés és a bölcsesség felé 
fejlődni, ami csökkenti a már megértett felmenőnél meglátott élethibák, erkölcsi hibák felé 
korábban kialakult ellenszenvet, a taszítást, és az élet derekán még heves kirohanó ellenszenv 
és vonzalomváltakozás, a szervezetek többségénél ismét egyre lágyabb megszelídült, 
megbecsüléssel vegyes gyengéd szülőszerető érzelemmé fejlődik. Amikor az addig mindig 
visszatérítő felmenő, vagy valamelyik testvérréteg, szervezet, a határfelület és az elválasztó másság 
lebomlása után nem téríti vissza a szélsőséges irány felé fejlődő, a párja által nagyobb 
lendületre, szélsőségesebb kilengésre jutó szervezetet, ez már nem áll meg a megszokott 
mérsékelt, átlagosabb állapotba fejlődésnél, határnál. A szülőt, vagy az testvérét, a szeretett 
társát, rokonát és bennük a saját részecskéit egy időre elvesztő szervezet, a megszokott visszatartó 
erő, hatás, gát hiányában, a saját megszokott keringéséből, a körfolyamataiból életspirálba 
kilépve (a nem visszatérítő, lebomló rétegen át) egy neki külsőbb, vagy belsőbb réteg felé 
továbbfejlődik, egy kicsit szélsőségesebbé és kilengőbbé válik. Az élet szervezetei, az élet 
buborékjai így távolodnak a kezdet Alfaként ismert életforrás origójától, a nekik legnagyobb 
azonosságú élettudatra fejlődés térrészétől, egyre távolabb és másik végpont, cél felé, a 
továbbfejlődés, a másság megismerhető, isteni megértést adó újabb életlehetősége felé. 
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Összefüggés az alacsony életnyomású környezetbe kerülés, és az életbuborékok 
belsejében kialakult változás szélsőséges állapotai és a globalizáció, a közös szervezettség 
elhalása, és a járványos betegségek tömeges elterjedése között. 
 
Az életáramlást keresztező idegen szervezetek határfelületei megnehezítik, néha egy ideig 
átjárhatatlanná teszik a téridőt, és a túl nehezen áthatolható életakadályhoz érkezőnél, gyakran 
előfordul, hogy több érvet, bátorságot, erőt kell gyűjteni, többször kell nekilendülni, mire az 
erősebb potenciálgáton, nagyobb lendületet, kellő elhatározást véve át tud hatolni. A szerző 
már két fejezet óta igyekszik, az előtte tornyosuló információs, fogalmazást nehezítő gáton 
túljutni. Az elhatározás és az elszántság azonban néha nem elég, és meg kell várni, amíg olyan 
sok részecske erősíti meg a támogatásával, az azonos hatásfejlődés felé segítő lendületével a 
közössé váló elhatározást, hogy annak az életnyomása, eredő lendülete elég lesz a 
továbbhaladást gátló akadály legyőzésére. A két fejezettel korábban megkezdett pánspermia 
elméletet erősítő teóriáját, igyekszik a közvetítő olyan előzetes bevezető köntösben felvezetni, 
amellyel a szokatlan, sok feltételezésen és megértésen, teórián is alapuló ideológia, legalább a 
gondolatfejlődés fonalát követni képeseknek megérthetővé válik. A gondolat felvezetése, a 
folytonosság megtartása a megértés lehetőségéhez vezet, amelyben az isteni információkat 
csak közvetítő szerző igyekszik folytonosabb információs fonallal az élet megértéséhez vezetni a 
Tao útján hozzá társulókat. 
 
Az élet akadályai, határfelületei, potenciagátjai valóságosak, hol nehezebben, hol könnyebben 
áthatolhatók. Ha az életakadályhoz érkező életnek kevés a lendülete, az elhatározása, vagy és a 
cél felé segítő akarata, hite, információja, akkor a túl nagynak, túl erősnek látszó akadályok 
előtt gyakran megtorpan, vagy elbizonytalanodik. Az életakadályról, vagy és annak 
nagyságáról tudati információval nem rendelkező sokkal természetesebben, félelmek nélkül 
áramlik neki a feladatnak, és gyakran ez a tudatlanság átsegíti a nehézségek mezején, idején.  
A tudás és a részletek egy – néha a kelleténél nagyobb - részének az ismerete gyakran 
elbizonytalanít, a túl sok tudás pedig határozatlanná, kétségek között gyötrődővé és 
cselekvőképtelenné tesz. A töretlen hit, a szilárd meggyőződés a cél felé áramlásban, hogy 
arra kell mennie, hogy a célt el kell érni, hogy ez a küldetése, sokszor segít. Bár néha a 
kudarccal és elporlódással végződik vakbuzgó akarat, a mindenáron elérni kívánt cél felé 
áramlás, de a természet rendjében éppen a változás és az elporlódás segít a nagyobb 
áthatolóképesség, a több tapasztalat felé.  
A másokkal közös tömegbe épülő, a nagyobb isteni komplex közösségtől egy időre elváló, és 
más egyéni útra terelődő szervezet, a lehetséges sokféle út egyik irányába elindulva, az 
egyediség, az egyéniség, csak egy szűk tudás/alkalmazás irányába, a specializáció, a 
valamiben résztudás irányába fejlődik. Ahhoz, hogy megértsük az egészség és a komplexitás 
fogalmát, az egészség szükségességét, néha ettől el kell távolodni, és a nagyon kicsiből 
néha előbb naggyá kell válni ahhoz, hogy megértsük a nagyság relatívságát. Hasonlóan el 
kell távolodni, és át kell élni, belülről és kívülről is meg kell ismerni a komplexitás és az 
egységesség szükségét, hogy megértsük, hogy minél nagyobbra fejlődünk az egész egy 
kicsi részének a megértésében, annál kisebb porszemeivé válunk az egésznek. 
 
A kisebb tömegszámú egységekben, a közösségre jutó, ható sok impulzusban, a sokkal nagyobb 
tömegszámúnál jobban eloszló közös teherviselésnél, az egy kicsi egységre jutó nagyobb időbeli 
terhelés miatt hamarabb, gyorsabban elporladó szervezet, a fejlődése irányában időben 
gyorsabban kialakuló tapasztalatra tesz szert, hamarabb megismeri az adott szervezetben az 
egyediség felé haladás sajátos lehetőségeit és e fejlődés gátjait. A nagyobb közös tömegből 
lebomlás, nagyon kicsi méretre összehúzódó, kisebb csoportokban, kisebb tömegszámú és 
főleg kisebb tehetetlenségű egységekben sokkal koncentráltabb (fejlődési) irány felé áramlás 
viszont jelentősen megnöveli az áthatoló képességet, az életakadályokon áthatolás, és a nem 
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áthatolható akadályok kikerülési lehetőségét. A porszemnél is kisebbre, a pihe, pihéjénél is 
finomabbra elporladó, elgázosodó, a nagyobb közös tömegben maradó társaitól elváló lélek 
részecskék, már nem a közös tudatukra, (amit elhagytak), hanem a bennük fejlődő még 
érzékenyebb, még nagyobb tudású részecskéik megérzéseire, a hozzájuk kötődve velük 
továbbáramló, kisebb és ezért érzékenyebb részecskéik érzéseire, hagyatkoznak. Ha a társai 
nélkül maradó szervezetek nem kapnak külső segítséget, társi tanácsot, akkor a bennük védett 
környezetben és velük, körülöttük az aurában együtt élő felmenői részecskéikre hagyatkoznak 
amikor a valóságos, hozzájuk képest hatalmas életakadályok között lavírozva, a már magas 
biodiverzitású, túl sokfélét megismert ősi részecskéik fokozottan megérzik a zavaros és nagy 
életnyomású helyzetből a helyes irány és a kiút lehetőségét. 
A szerző egykor elindult egy érdekesnek tűnő, a figyelmét felkeltő gondolat fonalon, Egelynek a lehet 
másképpen gondolatán, amely Offireus örökmozgó kerekétől egyéni irányt adó, speciális információs 
csatornába terelte az isteni részecskék által segítetten a megérzéssel is vezetett, irányított, de a már 
ismerttől, a megszokottól eltérő téridőbeli rendezettségben érkező, a komplexitás megismeréshez 
vezető feladott információs töredékeket. A gondolat fonala zeg-zúgos irányban, hol előre, majd érvek 
és ideák ütközésében hol hátra, hol erre, hol másfelé fejlődött, és igen gyakran fordult elő, hogy a 
gondolat fejlődésének minden újabb lépcsője, szintje ellenkező értelmet adott, a már megismert és 
majdnem megértett, de ezzel megcáfolt és másra jutó értelmezésnek. Az élet megértéshez vezető fonala 
azonban a gondolatok és érzések kilengései ellenére is folyamatosan tovább haladt, a lehetőségek 
labirintusaiban, és mások által is segített, támogatott, a kapottakat leíró, mások felé az információkat 
továbbadandó, közvetítő kötelezettséggé fejlődött. Minél nagyobb a megismert tudás, amely a végtelen 
megértése felé halad, annál kisebbnek érzi magát a gondolkodó, aki idővel megérti a porszemnyi 
létezésünknek a komplexitáshoz viszonyított egyre élesebben felismert inverz arányait.  
A végtelen tudás azonban apró pici morzsákból és e morzsák közötti megértett összefüggésekből épül 
fel, de a legnagyobb tudás sem rendelkezik a teljesség megértéshez szükséges elég bölcsességgel, a 
megismert részleteket és a megértett részletek közötti összefüggéseket komplex értelembe és a dolgok 
elfogadásba kapcsoló Isteni egészséget adó, megértő képességekkel. 
 
A talán túl hosszú bevezető, és elég zeg-zúgos, kanyargós folytatás után, a közvetítő eljutott a 
megismerés, a globalizáció, az együtt szervezett egység, az egyediség halálának, lebomlásának 
és az átalakulásának a megértéséig. Leírásra került, hogy melyek azok az alapfeltételek, amely 
esetén ez a globalizáció, az együttműködést segítő szervezettség és a hit halálához, a téridőben 
együtt változó részecske közösség felbomlásához és szétszóródásához vezet. A környezet 
alacsony életnyomása az egyik fontos feltétel, a nagyobb isteni egésztől elkülönült, de a túl 
nagy azonosság, vagy a rossz irányt vett élet miatt az életbuborékban kialakult egyedi 
életminőség lebomlásához, amely az egyéneket és a részeket elszigetelő határok, és 
határfelületek közé nem épülő isteni környezettel eggyé váláshoz vezet. 
 
A belső túl nagy életnyomás kialakulását azonban nem minden esetben a környezetre 
érzékennyé váló fogékonyság, affinitás okozza, amiktől olyan kicsi energiaszintű, kicsi 
tömegű isteni részecskék tologatják a valóság fejlődés bástyáit, amelyeket mérni és 
megismerni teljesen soha nem fogunk, de a megértettek alapján feltételezhetjük a jelenlétüket 
és a katalizátorként az élet dolgait előre segítő cselekedeteiket. A nagyobb egésztől egy időre 
életbuborékokban elkülönült, mássá váló, idővel egészségben hiányos, a csak résztudással 
rendelkező értelem önmagát gerjeszti, sok esetben önmaga okozza a saját vesztét, a 
globalizációhoz, majd az elkülönült egysége lebomlásához vezető túl nagy életnyomás 
kialakulását. A már elmúlt, elődeink által is átélt, megélt, megismert időszakokat, a nagyobb 
változással járó nemlineáris történések viharait és a revolúciós fejlődéseit sokkal jobban 
ismerjük, mint a köztes lineáris lét, unalmasabban és lassabban, megérthetően változó 
eseményeit. Ezeket az életviharokat, azonban nemcsak a távol lévő csillagként ismert 
szervezetek, életbuborékok, környezetet nemcsak helyben módosító nagyobb energiaszintű 
változásai keltik, hanem az életünket kisebb, nagyobb szinten, belülről kitöltő és kívülről is 
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beburkoló életbuborékaink zárt inkubátor életpiramis fraktálrendszerében lévő más, 
azonosságban is közelebbi szervezetek. Az idő és a tér eseményeit a bennünk, ezért 
egymáshoz is nagyon közel változó, kisebb energiaszintű, velünk és a közös eredőnkkel a 
legnagyobb téridős azonosságú szervezetek együttes hatásai, eredő változásai módosítják. Ha 
egy bolygó energiaszintű életbuborék, leheletfinom, de már kellően megfeszült 
határrétegeinek a szerkezetét és a globalizáció lehetséges következményét a tudat 
felbontásával már kellően megismertük, akkor azt is megérthetjük, hogy az érzékeny 
aurarendszer belsejében lévő élőrétegek erősebb és akár drasztikus átalakulásait, az élet 
megváltozását, ezen életbuborékok belsejében változó, de az élet egészének az 
összefüggéseit még nem megértő lények, akár emberiség által kiváltott okok, 
következmények okozatai is létrehozhatják.  
 
Ismerjük meg hát azon ok-okozatok láncolataként kialakuló következményrendszert, amely a 
környezetként ismert, túl rendezett élettér éppen túl alacsony életnyomása esetén, a belső 
változás szervezetlensége, tudatlansága és értelemhiánya miatt annak az elkerülhetetlen 
globalizációját, lebomlását és az életáramlásként ismert változási folyamat megújulását hozza 
létre. 
 
A korábban megismertek, leírtak összefoglalójával, próbáljunk a megtanult ismereteket 
felelevenítve, közös megértésbe rendezni. 
 
Az élet kozmikus eredetű örökségünk, mely olyan közös térben változik, amelynek az életre 
alkalmas állapotát az elődeinktől örököltük, amelyet kötelességünk az utódainknak is életre 
alkalmas állapotban megőriznünk és továbbadnunk. Az Univerzumban mindenhol szétterjedt, 
de az egymásra antihatású élet kellően elszigetelten fejlődik. Ha az életnek egymásra rossz hatású 
részecskéit egymástól elszigetelő határfelületek lebomlanak, akkor az egymásra ható 
gerjesztés, a változás nemlineárissá, megérthetetlenül túl gyorssá, és idővel az eredeti kezdeti 
állapotokat helyreállítóvá, regenerálóvá, revolúcióvá fejlődik. A határok lebomlásakor 
kiegyenlítődnek a túl nagy és indokolatlan különbségek, de a mások között elvegyülés mindig 
új különbséget erősít meg, hoz az élet felszínére. Ha az életpiramisunkban és a 
szervezetünkben már túl nagy a belső életnyomás, a környezetünkben, rajtunk kívüli térben 
lévő akármilyen kicsi egyszerű életbuborék elpusztítása, az egyediségének, életének, 
elkülönültségének a lebontása annyira megváltoztathatja az éppen kritikus értéken lévő 
környezetünk életnyomását, hogy az idő előtt globalizálódhat. Ilyenkor a látszólag 
egészségesen változó valóságfejlődésünk az egyik pillanatról a másikra az elmúlás és a múlt 
állapotába fejlődhet vissza. Az élet mindenféle formája és jelenléte megbecsülendő ajándék, és 
az életidő, mások életidejének, életterének a nem kellő becsülése, akár mindannyiunk számára 
végzetes következménnyel járhat. 
 
 
 
A bolygónkat átható nagyobb rezgések okai, a földrengések és a Cunamik 
kiváltói. 
A nekünk életre alkalmas környezetet nyújtó élőréteg, és a bolygónk erősebb amplitúdójú 
megváltozásait, nemcsak külső behatások, az életterünket megtermékenyítő meteorit, aszteroida, üstökös 
becsapódások, hanem a rétegeket fenntartó távolabbi, támogató szervezetek elhalása, lebomlása, 
a létrehozott érzékeny erő és hatásegyensúly valahol erősebb megbomlása is okozhatja.  
Ha a rétegek és e szervezettség kialakult erő és hatásegyensúlyát fenntartó, valamelyik 
távolabbi támogató, szervezet, rokon, progenitor (létrehozó, támogató, protezsáló), az egyik közreműködő, 
domináns létrehozó összeomlik, az általa addig a környezetben és más szervezetekben, más 
térrészekben közvetlenül, vagy közvetve is fenntartott erő és hatás egyensúly csökkenése, a 



 107

csökkenő életnyomású, eltérő rendezettségűvé váló réteg meggyengülése, összeomlása közben, ez a vele 
eddig erő és hatásegyensúlyban lévő, de most megerősödő rétegek kitágulását, térbeli 
növekedését és az életnyomásának a csökkenését eredményezi. Az indokolatlanul túl nagy 
különbségek lebomlása a visszarendeződés kiváltásával a korábbi, még jó elosztású állapotok 
helyreállását okozhatja. A nagyobb méretű, az időben tartósabban, nagyobb egyensúlyban 
szerveződő, nagyobb részecske (tömeg) számú életbuborékokból, másik eltérő ilyenbe a 
közeghatárokon átáramlás, eltérő állapotú közegbe átjutás is megváltoztatja a kialakult 
minőségű szervezetek állapotát, életminőségét. Ha az addig a lendületben és a megmaradásban 
is támogató, az eltávozás felé segítő életbuborékból, térből és közegből kikerül egy kisebb 
életbuborék, a benne lévő hatásait, tudását egy eltérő, akár a saját állapotát javító, a minőséget 
jobban megbecsülő más közegbe, térrészbe, életbuborékba, de akár vele azonos minőséget 
termelő, nagyobb ellenhatású, visszautasító, az életteréből kiszorító, ellenséges közegbe is 
kerülhet. Az élet külső határfelületein átkerülés, a környezetváltozás mindenképpen 
életminőség változást és átalakulást, szemlélet és paradigmaváltozást, fejlődési 
korszakváltozást fog kiváltani. 
 
Az erő és hatásegyensúly megváltozása, a Föld belső feszültségváltozásának a módosulása, a 
belső feszültség kioldódása a rétegek részecskéinek az egymáson elmozdulásával áramláshoz 
vezet, és ez a feszültség zónáinak, a rétegek határfelületeinek az áthelyeződésével is jár. A 
nagyobb rendszerek határfelületein, az egyensúlyi rétegeken, a fejlődési határokon, közeg határokon 
áthaladás, eltérő rendezettségű térrészekbe kerüléssel, az idegenebb környezetbe áthaladó 
szervezetek kialakult rendezettségének a megváltozásával is jár. Ilyen változás – bolygók, 
holdak esetén tűzhányó kitörésekkel, az emberi szervezeteknél, a pubertáskori téridőhatáron 
átjutás, a jelen látható felszínére kikerülő részecskéknek az éppen nagyobb feszültségen 
változó belső térből kiszorulása, elhalása, lebomlása és elfolyósodása, pattanásos 
életidőszakkal jár. Miként a már túl nagy életnyomást el nem viselő, elfolyósodó láva, a kitörő 
kénes gőz és hamu kiszorul a neki már túl nagy életnyomású, túl nagy feszültségben változó 
rétegekből, hasonlóan törnek elő a pubertáskort elérő fiatalembernél, a benne kialakult 
életnyomást, vagy és az azonosság nyomását elviselni már nem tudó, átlagossá váló 
részecskék az élet külsőbb, még alacsonyabb életnyomású felszíneire. A túl nagy életnyomás 
alá kerülők választása a gerjesztés forrása felé haladás, vagy a kevésbé gerjesztett, nagyobb 
szabadságfokú, de éppen alacsonyabb életnyomású, nekik életteret és menekülési lehetőséget adó 
izotrópabb külsőbb térrészekbe áramlás, menekülés. 
Ha a környezeti egyensúly és az életnek teret adó közeg állapota megváltozik, a környezet 
életnyomásához, és állapotához képest a túl nagyra felfúvódott, az összetartást biztosító 
átlagos részecskéire túl nagy terhet, életnyomást rakó nagyobb, együttváltozó szervezett 
egységek, a közös életbuborékok – mint a túlnyomásos lufik - kipukkadnak. Túl nagy (lokális) 
rétegnyomás kialakulása esetén, a túl nagy feszültség különbséget megtartani már nem képes 
kötődések, szervezetek lebomlanak, és a terhet nem elviselő részecskék a kisebb életnyomású, 
együtt nagyobb teherviselésre képes, jobban összetartó közös hidegfúziósabb eredőjű 
rétegekbe távoznak. Ezzel az indokolatlanul túl nagyra nőtt feszültségek lebomlanak, az 
indulatok megfékeződnek, kiegyenlítődnek, a teherviselés egyenetlenségei, a szervezettség 
elöregedésének a ráncai is kisimítódnak. A Föld méretű és tömegszámú életbuborékok, a 
bioszféra méretű és tömegszámú élőrétegek egyensúlyának a megváltozása, a feszültség, a 
lendület, a szimmetria áthelyeződése a réteghatárok lebomlását, a részecskék téridőbeli 
állapotának a megváltozását okozza. Ilyenkor a korábbi nagyobb azonosságú, egymáshoz 
közel fejlődött, változott, ezért nemcsak a minőségben, hanem a téridő koordinátákban is 
nagyobb azonosságú részecskék és életbuborékok, a tőlük jelentősebben eltérő tulajdonságú 
idegen részecskék mellé és közé kerülhetnek. Az elszigetelődés határainak a lebomlásakor 
meglévő túl nagy különbségek nemcsak kiegyenlítődhetnek, hanem akár ellenkező, még 
nagyobb különbségekre is kicserélődhetnek, az egymásra antihatású életanyagok, 
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részecskék egymás mellé, egymásba kerülése esetén még nagyobb különbségek is 
kifejlődhetnek. Ha a téridőbeli lendület és különbség összegződés áthelyeződésével a 
korábbinál nagyobb különbségek fejlődnek ki, az élet feszültsége, és e feszültség periodikus 
váltakozása ismét megnő, és az idővel elcsendesedő életviharok elmúlása után hosszabb és 
megérthető folyamatban újabb de már lassabban lezajló (vissza) átrendeződés, lineáris 
életfolyamatban kiegyenlítődés várható.  A nagyobb szélsőségekben összegződő változásit 
létrehozó, vivő hullámok óriási csoportosulásokat hoznak létre, amely ezt követően az 
elosztódás, a sokféleség időben eltolt, lágyabb élethullámzása felé fejlődik. 
Ha egymásra nem jó hatású, nem a kialakult túl nagy különbséget csökkentő, hanem ezt 
növelő hatású részecske buborékok kerülnek egymás mellé, akkor az egymás közelébe, vagy 
egymásba kerülő szervezetek, egymásra antihatású részecskéi, a nagyobb együttváltozó 
közösségek állapotát, egyészségét elrontó kisebb alszervezetként megváltoztatva a 
nagyobbakat lebontva többféle kisebb egységet hoznak létre. A környezetből érkezők, túl nagy 
csoportokban azonos irányba, a környezet állapotát azonos hatás felé módosítók hidegfúziós 
vírusokként, vagy a más eltérő szervezetek belsejéből érkező, túl nagy azonosságú, a velük 
szemben megnyilvánuló ellenhatást, reakciót túlerősítő melegfúziós baktériumként is 
érkezhetnek. A helyben változóktól nagyon mások a jelen terében addig együttváltozó átlagos 
sokaság kialakult állapotát, a kívánt jó eredő helyett, a rosszabb egészség, az együttműködő és 
együtt élő képtelenség, a szervezeti bomlás, az egész-ségtelenebb állapot felé módosítja. A 
nagyobb szervezetek lebomlanak, a nagyobb energiahullámok egyre több kisebb, egyformává 
visszafejlődő lágyabb hullámzásba csendesednek és lassan megnyugszik, elnyugszik a 
változás viharai által kreált, de később a tudattal is módosított élet. A túl nagy lecsendesedés, a 
megnyugvás, a változatlanság azonban a nemléttel egyenlő, és amikor a túl nagyok már nem 
zavarják meg az életváltozás téridőben eltolt lágy hullámzását, a térben és időben is egymástól 
eltolódó ritmus helyenként ismét egyre nagyobb hatásazonosságba összegződik, új és még 
nagyobb különbségek kifejlődésébe fejlődik. 
 
Az ember által és a tudat által módosított változás, a nem egészen megértett, csak 
mérsékelten tudatos energia felszabadítás következményei.  
A lecsendesedés és a különbség csökkenés felé fejlődő életváltozásban a fejlettebb és a még 
nem elég fejlett értelmű élet egy ideig együtt változik, és ha elég értelemmel bír, vagy és a 
környezet részecskéi benne megfelelően keverednek, de az egymásra ellenhatású vegyületek egymástól még 
megfelelően elszigeteltek, távol tartottak, akkor az élet megfelelő lineáris, a részecskéi által 
megérthetően változik, fejlődik. Ha azonban a keveredés szabályai, a teherviselés és a 
teherelosztás szabályai a térben és az időben nem megfelelően megtartottak, nem kellően 
arányosak, helyenként eltolódva egyre nagyobb különbségek kialakulásához vezetők, akkor a 
térben változó életbuborékok egy részére túl nagy teher hárul. Az egyenletes elosztás, az 
együttfejlődés, amelyet már nem tudnak az élet nagyobb azonosságú buborékokban, 
élethullámokban együttfejlődő szervezetei megtartani, a megkezdődő morális együttműködési 
romlásban ismét felerősödik a különbség váltakozása, amelykor a másoknál nagyobb 
szimmetriában fejlődők is kipukkadhatnak, és a legerősebb szálfák is ledőlnek. Az egymásra 
jó, és az egymásra néha rossz, ellenhatású részecskéket kellően elkülönítő határok lebomlása, 
nemcsak az egymásra jó hatású részecskék, életbuborékok tartalmának a kiegyenlítődését, 
jobb eloszlását okozó kicserélődésével jár, hanem ezzel együtt a túl jóvá fejlődött 
életminőségre rosszabb következményt okozó, ellenhatású, a másokhoz képest addig nagyon 
kizsákmányolt, mindentől megfosztott, kihasznált a differenciált elosztás ellenző anti 
részecskék beáramlását is okozza. Ez, mint tudjuk annihilációval, az életnek ekkor már rossz, 
a túl nagy különbségű állapotok lebomlásával, és csak az éppen jobbak, még kellő 
szimmetriában változó, egymásra figyelő a hatásokat, az élet javait, előnyeit és terheit 
megfelelően elosztó, egymásban megbízó, sikeresebben hatásokat cserélő szervezetek 
megmaradásával jár. 
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Ismét rákényszerülünk egy gondolati kitérőre, a Revolúciós folyamat Naprendszeri 
felerősödése: 
Már a kéregmozgások és a vulkánkitörések ismert ritmusának és eseményeinek az Internetről 
másolt anyagának a leírásakor ismertetésre került a revolúció felgyorsulását okozó egy 
lényeges történés, amelynek természetesen külső oka és előzményei is vannak, de anélkül, 
hogy a végtelen felé ismét elmennénk a kiváltó okok keresésével és magyarázásával, 
folytassuk a gondolatot az összefüggések és a következmények megértésével. 
Erősödő napaktivitás Szerző: Kereszturi Ákos | 2005. szeptember 21., szerda 
Egy új vizsgálat alapján az utóbbi évszázadban növekedett, és valószínűleg napjainkban is növekszik a 
Nap aktivitása. Sami Solanki (Max Planck Institute) és munkatársai a Nap az elmúlt 11400 évben 
produkált aktivitását vizsgálták. Ehhez az elpusztult fák anyagába beépült 14C gyakoriságának 
változását használták fel. Utóbbi izotóp arányát a naptevékenység is befolyásolja, mivel elsősorban a 
kozmikus sugarak hatására keletkezik a légkörben. Erősebb napaktivitáskor a felerősödő napszél 
kevesebb kozmikus sugarat enged bolygónkra, és ezzel párhuzamosan csökken a keletkező 14C aránya 
is. Egy aktív terület fotója a Napon, a Dunn Solar Telescope segítségével (NOAA nyomán) 
A módszert sikeresen tesztelték arra az időszakra, amelyről vannak távcsöves megfigyeléseink, a 17. 
századi napfoltszegény időszakot (a Maunder-minimumot) is biztosan lehetett azonosítani vele. A 
módszerrel tehát a távcső használata előtti érában is következtethetünk a napfoltok számára nagy 
vonalakban.  
Az első eredmények alapján jelenleg az aktivitás növekedésének periódusában vagyunk, az utóbbi 70 
évben ugyanis több napfolt volt, mint az elmúlt 80 ezer év hasonló hosszúságú időszakaiban. 
 
Hatalmas cunami a Napon   Szerző: Molnár Péter | 2006. december 12., kedd 
Másodpercenként 400 kilométeres sebességgel száguldó óriási lökéshullámot figyeltek 
meg a Nap "felszínén".  
Központi csillagunk életében legutóbb 2000-ben következett be naptevékenységi maximum. Habár az 
egymást követő 11 éves ciklusokban a maximum és a minimum között eltelt idő változik, azaz egyik 
időpontja sem jelezhető előre pontosan, a kutatók úgy vélik, hogy a Nap nemrégiben érte el legújabb 
aktivitási minimumát. Ezért is meglepő, hogy december első hetében, egy nagyobb napfoltcsoportban 
két napon belül két nagy kitörés (fler) történt. 
Mindkét eseményt megfigyelte az Egyesült Államok Nemzeti Napfizikai Obszervatóriumának (NSO) 
Új-Mexikóban található hálózata. A kitörések során lökéshullámok keletkeztek, amelyek a fler 
pontjából koncentrikusan táguló körök alakjában távolodtak. A kifelé haladó lökéshullám útja során 
összenyomja, és ezzel felforrósítja a Nap plazma állapotban levő anyagát, ami emiatt felfényesedik. A 
másodikként észlelt jelenség  alatt az is megfigyelhető volt, hogy a hullám az útjába eső sötétebb színű, 
azaz a környezetüknél valamivel alacsonyabb hőmérsékletű anyagszálakat (filamentumokat) eltüntette. 
Ennek magyarázata az, hogy a sűrűséghullám áthaladása megzavarta a mágneses erővonalak mentén 
kialakuló filamentumok anyagát. A lökéshullám sebessége 400 km/s volt, azaz óránként másfél millió 
km-t tett meg – ezzel a sebességgel bő fél óra alatt elérte a Nap túlsó oldalát. 
A két, egymás után rövid idővel bekövetkező kitörés arra utal, hogy hatalmas energiák gyűlnek össze 
és szabadulnak fel a régióban. Ennek oka minden valószínűség szerint a Nap mágneses erővonalainak 
felcsavarodása. A megfigyelthez hasonló léptékű energia-felszabadulás azonban igen ritka, különösen a 
naptevékenységi minimum időszakában. A NSO műszerei utoljára 2003 novemberében észleltek 
hasonlóan erős flert – még az eggyel korábbi naptevékenységi ciklusban. 
Forrás: New Scientist/Space, 2006. december 8. 
 

…Az elmúlt négy év legnagyobb napkitörése történt 2011 február 14-én, ám ez csak a kezdet - minden 
eddiginél nagyobb, katasztrofális hatású napviharokra kell számítani a NASA szerint. 
A múlt heti napkitörés csak gyenge fuvallat volt ahhoz képest, ami készülődik - ha bekövetkezik, az a 
Földre is komoly hatással lesz. Összeomolhat a globális kommunikációs rendszer, veszélybe kerülnek a 
műholdak és két trillió dolláros kárra lehet számítani - a hatás a kutatók szerint olyan lenne, mintha a 
Katrina hurrikán az egész földön pusztítana. 
Lőrincz Henrik a budapesti Planetárium csillagásza azt mondta: való igaz, hogy 2013-ban és 2014-ben 
erős napkitörések várhatóak, …. 
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A kategorizálás a földrengésekre használt Richter-skálához hasonlóan logaritmikus, egy X kategóriájú 
esemény intenzitása közel 10-100-szorosa az M típusúnak. Az eddig észlelt legnagyobb napkitörés 
2003-ban történt, amelyet nehéz besorolni, mivel az osztályozás szerint körülbelül X28-as 
kategóriánál mondták fel a szolgálatot a detektorok, legalább ilyen erős volt tehát. A jelenlegi 
napkitörés X6-X7 közötti típusú a mérések alapján. 
2003-szeptemberében (a korábbi Aspektus könyvekben részletesen leírt), megfigyelt, egy 
ideig követett, az általunk ismert történelmi idők legnagyobb napkitörése történt. Lásd a 
folyamat alatt tapasztaltak leírását az Aspektus 4 ből.. 
 
A Napkitörés következményei: 
Beemelve a napkitörés és a fametszet tértorzulás ábrája az Aspektus 4-ből 44. ábrájából. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A bemutatott két alábrán igyekszik szemléltetni az író, hogy a kitörés miatt a határrétegek deformációja 
milyen következményekkel jár. A következő bal oldali ábrán a Szaturnusz életspiráljának a téridő 
torzulása, a jobb oldali képen egy közönséges fa szervezet pászmáinak a téridő torzulása látható. 

 
NAP 

Eredeti keringési pálya, 
kissé szabálytalan, 
bolyongó erőtér-határoló 
vonal, a tömegközéppont 
felé közeledő csigavonal 
alakzat, időspirál, időút 

A napkitörés fő hatóiránya, 
a megnövekedett belső 
nyomás miatt eltorzítja a 
keringési határfelületeket, 
ezáltal a keringési idő (az 
úthossz) is megváltozik! 

Egyenlő  
lendületnyomású 
határrétegek A napkitörés 

miatt hirtelen 
megváltozott 
új, veszélyes 
keringési 
pálya 

A határréteg és az áramló 
részecskemező eredeti áramlási 

10. ábra: A napkitörés időút 
torzító hatása. 

Meteor 
csoport, 
aszteroida 
töredékek új 
pályája 
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A téridő torzulásakor, a pályán áramló részecskék idő és életútja megváltozik. 
Az időutazó, rendszeridegen, bekerült de már hígításban nagyobb azonosságú 
részecskéknek a téridő szövetére tett módosító hatása: 12. ábra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A napkitörés erős kilövellést, féreglyukat hozott létre, amelyben forró és jelentős sebességgel 
áramló anyai, melegfúziós részecskék áramlottak ki a kitörés irányába, és radikálisan 
átáramolva a körfolyamatban és életspirálban szabályosan áramló részecskékre itt komoly 
hatást gyakoroltak. Az áramlás lendülete azonban a naprendszer belső rétegeiben nagyobb 
részben elnyelődik, amelynek az a következménye, hogy a kitörést megfékező, kellő 
azonosságú rétegek, mint a fatörzsekben a csak részben koncentrikus fagyűrűk, évpászma rétegek, 
életmenetek deformálódnak, és a kölcsönhatást átvevő bolygói rétegek a lokálisan nagyobb 
térnyomásban itt kiszélesednek, felfúvódnak, újabb eltérő összetételű részecskékkel telnek fel. 
A bolygók az anyai nap egyik, éppen sajátnak tekinthető rétegében keringésük, bolyongásuk 
során folyamatosan begyűjtik az élőrétegükbe jutott, de bennük még nem ismert, ellenhatással 
és eltávolító ellenerővel nem rendelkező, újdonságnak, érdekességnek számító részecskéit, 
hatásait. Az információs részecskéket, amelyek a táplálék és életláncon át, egyre nagyobb 
azonosságú információs hatásként bejutnak a nagyobb sűrűségű, már anyagibb 

Az idő és a részecskék 
statisztikai szabályos 

áramlási iránya, az időút,a 
fő szimmetriasíkon ez  

fordított is lehet, kifelé 
áramló 

A Napot érő impulzuskor megváltozó téregyensúly alakul ki. Az 
impulzusban vagy párkeltésben egymáshoz tapadó és ellentétes 
forgásirányú mező közös határfelületén azonos irányban áramlanak a 
részecskéik. Ez az azonos irány az idő természetes útja a 
téregyensúlyban megszületett részecskékből kifejlődő mezőknek, 
amelyek később részben az anyagszállítói spirál pályán végül 
visszakerülnek a kibocsátó szülői vagy egy másik mezőbe.  

A normális időút, azaz a 
szerveződés fejlődése közben 
végigjárandó térút, amelyen az 
életfolyamat és a környezet 
eseményei változást 
eredményeznek. 

A napkitörés hatására a téridő torzul, az időút meghosszabbodik. 
Az éppen erre járó részecskéknek hosszabb és akadályozottabb 
kerülő utat kell megtenni késni fognak e szakaszon, néhány 
esemény elmarad, mások pedig korábban következnek be. 

A látszólag törvénysértő időutazó részecske, radiális irányban 
átszeli az időutat, és információs hatásokat beszállítva a jövőben 
bekövetkező eseményre felkészíti a mezőt 
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állapotsűrűségű, gyorsabban változó bolygókba, azokban jelentős változásokat, új információs 
energiahullámokat, új híreket, kommunikációs rezgést indítanak el. Az életfonalnak tekinthető, 
még idegen részecskefonalat a bolygók szó szerint magukra tekerik, pontosabban ezek rétegről 
rétegre beljebb kerülnek, amíg ellenhatás nélküli, újdonságot tartalmazó része be nem 
szívódik, (nyomódik) a belsőbb, erre kíváncsi, ezt kiértékelni képes rétegekbe. 
 
A belső rétegek felfúvódása: 
Az ilyen Napkitörések, az időspirál meneteinek a torzulásai megváltoztatják a rétegekben 
keringő bolyongó bolygók útját, bolyongását és kilengését, az idő rendjét, a kiszámíthatóságot, 
a keringési ciklusok útidő arányait. Az áramlási sebesség is ingadozóvá, és a bolyongás is 
egyenetlenebbé válva, nagyobb amplitúdóra növekszik. Egyes események elmaradnak, vagy 
és későbben, eltérően következnek be, míg más események felgyorsulhatnak, eltérő változási 
eseményrend alakul ki. 
A folyamatnak igen erős köze van a Nap és a belső bolygók közötti, egymás közötti 
anyagcseréjéhez. Az alábbi Internetes idézet segít megérteni a folyamat összefüggéseit. 
A Mars 2003. augusztus 27-én igen szoros földközelségben volt, bolygónktól 55,8 millió km-re. 
Csillagászok kiszámították, hogy az utóbbi 60 ezer évben nem volt ilyen kedvező Mars-közelség. 
A 2003-as (október 24.i) napkitörés valószínűen nem véletlenül, időben közel egybe esett a 
Marsnak egy olyan rendkívül Földközelbe kerülésével, amely csak kb. 60000 évente történik? 
A szervezetek egymáshoz közel kerülésekor sokkal több részecskét adnak át egymásnak, 
ilyenkor tudnak átugrani a hidegfúziós vírusok, vagy a melegfúziós baktériumok a másik 
szervezetre. A Mars földközelbe kerülése valószínűen nagyobb életnyomást hozott létre a túl 
nagy azonosságú részecskék szintjén, de amikor az eltávolodás, az egymásról, (egymás 
aurájáról) elrugaszkodás megtörtént, a korábbi nagy életnyomás a szokásosnál is alacsonyabb 
környezeti rétegnyomást hozott létre. A Nagy napkitörés két hónapos késéssel keletkezett a 
Marsnak a Föld testvérbolygójához szokatlanul közel kerülése után. A csillagászok feladata, 
hogy a folyamatot a Vénusz és a Nap felé ható kölcsönhatási láncot visszafejtsék. 
 
Fajkipusztulás  MTI  2011. augusztus 29., hétfő 12:05 
Jóval nagyobb kárt okoz a globális felmelegedés a vártnál 
 
Becslések szerint a növény- és állatfajok csaknem egyharmadának kipusztulása várható világszerte, ha 
a várt ütemben folytatódik a globális felmelegedés, sőt a genetikai sokféleség csökkenése ennél is jóval 
drasztikusabb lesz - derítették ki német kutatók. 
A németországi Biodiverzitás és Éghajlat Kutatóközpont és a Senckenberg Természettudományi 
Társaság kutatóinak számításai alapján 2080-ra egyes fajok genetikai változatossága 80 százalékkal 
is zsugorodhat - hangsúlyozzák a Nature Climate Change című szaklapban megjelent cikkükben. 
Globális szinten ez az első tanulmány, amely a genetikai változatosság alapján mérte fel a biológiai 
sokféleség várható szűkülését. 
A kutatók kilenc, közép- és észak-európai hegyi patakban élő rovarfaj eloszlását modellezték. Ha a 
Kormányközi Éghajlati Tanács (IPCC) által jósolt mértékben melegszik az éghajlat, e fajok a 
számítások alapján maréknyi skandináv és alpesi élőhelyre szorulnak majd vissza 2080-ra. Kétfokos 
felmelegedés esetén egy, míg négyfokos esetén három faj kihalása várható, de egyes helyi állományok 
kipusztulása miatt a genetikai sokféleség sokkal nagyobb mértékben csökkenhet - a legpesszimistább 
jóslat szerint 84 százalékkal, míg a legderűlátóbb szerint kétharmaddal. 
 

A fajok tehát általában túlélik majd a felmelegedést, a genetikai változatok többsége azonban nem - 
magyarázta Carsten Nowak, a Biodiverzitás és Éghajlat Kutatóközpont munkatársa a ScienceDaily 
szerint. Más szóval a fajok, amelyekké a változatok fejlődhetnének, már kialakulásuk előtt 
kipusztulnak. A fajon belüli genetikai változatosság ezen kívül a környezetváltozáshoz való 
alkalmazkodáshoz is elengedhetetlen beszűkülésével a faj túlélési esélyei is gyengülnek. 
 

A biológiai sokféleség tehát sokkal nagyobb mértékben fog csökkenni a globális felmelegedés miatt, 
mint a fajok száma... 
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A Mars lehet hogy azért húzódott közelebb a Földtestvér bolygójához, hogy ezzel elkerüljön 
egy heves udvarlót, amely ez idő tájt látogatóban a Nap felé tartott. A Napkitöréshez előbb 
idegenebb, a befogadó réteghez képest erősen hidegfúziós részecskeanyagnak kell beérkeznie, 
amely távolabbi térségből is származhat, de befelé haladás közben mindig hígul, csökken a 
hidegfúziós idegen azonossága, egyre megérthetőbb információs összetételbe fejlődik. Amikor 
beérkezik a napba, mint a forró plazmába (olajba) csöppenő, ehhez képest hidegfúziós víz, a 
becsapódás után szinte jelen időben elgázosodik, lehűti a beérkezés felületét, foltot, szeplőt ejt 
a nap felületén, becsületén. A befogadott rendszerint idegen genetikai információ, az ilyen 
hatásoknak már jelen időben reagálni képes Nap esetén szinte azonnal, az érintetté vált 
részecskékkel együtt kilökődik, flert hoz létre és vegyes átlagosabb részecske gázkilövellést, 
amely kúp alakban tart kifelé a napot körülvevő belső bolygók rétegein át. A rétegek 
értelemszerűen jelentősen kölcsönható képesek a részben az anyai Napból származó 
információkra, ezért megértik és fékezik az eltávozók lendületét, eközben átvéve a kifelé ható 
lendület egy részét, ezzel és az átvevő részen felszaporodó impulzus arány növekedésével, 
lendületbe hozzák a kölcsönhatott részecskéket is. Ezek kifelé áramlás közben részben 
kitágítják az életspirál adott irányban lévő rétegeinek a határfelületét, másrészt a kölcsönhatott 
részecskék egy fiatalabb, áthatolóképes új csoportja, újabb generációja továbbviszi az 
információs és lendülethatásokat a külsőbb rétegek irányába. A kilövellés tehát rétegről 
rétegre kiöblösödést, kidudorodást hoz létre az időspirál azonos irányba lévő szakaszain, ezzel 
megváltoztatva az útidő arányait, és az élőrétegekben kifejlődhető jövőt. A bolygók egymás 
közötti anyagcseréjének a felgyorsulásakor a Napból származó ekkor már feleződő, híguló, de 
még jelentősen melegfúziós anyagot a közeli belsőbb, a külsőknél melegfúziósabb eredőjű 
bolygók kapják meg, amelyekben ez az információs részecskeanyag keveredik és vegyül a 
helyi, rétegbeli hatásokkal, és kifelé terjedve rétegről rétegre csökken a melegfúziós, azonossági 
arány, nő a külsőbb bolygókkal az azonosság, a megérthetőség és a kölcsönható képesség. A 
Merkúr rétege akkor is jelentős mennyiségű anyagi részecskét vesz le a kifúvódásból, ha a 
Merkúr főtömege éppen másfelé járt. Viszont a Merkúr rétegének a kitágulása kitágítja a 
Vénusz élőrétegét is, ez is deformálódik, itt is megváltozik az idő és a keringés, a bolyongás 
rendje. A Merkúr által átvett nyomásból és a már egy kicsit hidegfúziósabb eredőjű saját 
hatásait is leadva ezek a Vénusz rétegébe kerülnek át, amelyek keverednek a Vénusz 
aurájában lévő saját friss kibocsátásával. A Vénusz is változik miközben jelentős mennyiségű 
a saját rétegeiben már túl nagy mennyiségben felhalmozódott hatásaiból, továbbad a nála 
kijjebb lévő, idősebb, melegfúziós energiában szegényebb Földrétegnek, amelyben a Föld 
bolyong. A Föld éppen olyan elkerülhetetlenül kap az anyai áldásból, a rétege hasonlóan 
kitágul, részt vesz a közös hatások, esetleg egy távoli előd hagyatékénak, rokon részecskéinek 
a fogadásban, az elosztásában, vagy csak a közös szellemi, anyagi táplálék lebontásában, az 
emésztésben, a túl hidegfúziós részecskék átmelegítésében, átlagosabbá, neutrálisabbá, 
kevésbé agresszívvé fejlesztésében. Bármilyen sokféleképpen értelmezhető a befogadás, 
valamennyi Napbolygó részt kap az anyai szervezet által nagyobb azonosságúvá tett hatásból, 
miként a sirályok és más madarak etetik az utódaikat, a már részben megemésztett, de 
visszaöklendezett fogyaszthatóvá tett zsákmányállattal. E rendszerben nincs veszteség, amit az 
anyai nap elfogyaszt, azt megosztja a bolygóival, és a továbbadott, már nagyobb azonosságra 
hozott, megértett, megemésztett idegen hatásokat a Naprendszerben a legjobb 
emésztőrendszerrel és a jelen idejű átalakító képességgel rendelkező Napanya fogadja, alakítja 
át, és csak ezt követően adja tovább az utódainak! A hatáscsere rendszer lényeges része, 
hogy minden szervezetbe bekerülő és a változását élénkítő idegen energia befogadásának 
és továbbadásának a kötelezettsége, keverési és hígítási kötelezettséggel és közel azonos, 
de időeltolódásban visszaadandó kötelezettséggel is jár, csak más minőség adódik vissza. 
A kapott hidegfúziós életanyagok, az emésztő képességre és a fejlettségre jellemző 
időeltolódással, időbeli késedelemmel, melegfúziós életanyagra, minőségre cserélődve, a saját 
rétegeikben már rossz, túl nagy azonosságú hatásait leadók levetett nekik már elértéktelenedett 



 114 

hatásait, a külsőbb még ezt a fejlettségi fokot el nem ért külsőbb rétegekben jó hatásként 
fogadják. Az átérkező hatások a külsőbb rétegekben lehetővé teszi ezek elfogyasztását, 
befogadását, megértését, átalakítását, azaz élettevékenységet, differenciálást, emésztést, 
rekombinációt stb. már jó hatásokat okozva adódnak át, épülnek be! A Föld és a rétege által 
befogadott, a fejlettebb anyai és testvéri rétegekből érkező anyagokért, hatásokért nem a 
hatásokat átadóknak kell fizetni, hanem a kapott jó hatás továbbadási kötelezettséggel jár a 
kevésbé fejlett olyan rétegek szervezetek felé, amelyek pedig az általuk létrehozott, kibocsátott 
jó hatásaikra van szükségük. A Földbolygó és a rétege tehát ismét le fog adni a saját, már neki 
túl nagy mennyiségben lévő értéktelen, nála, benne elértéktelenedett hatásaiból. Ráadásul a 
továbbadási irány mindig olyan, hogy az adott rétegben, bolygóban, szervezetben 
élethelyszínen olyan kifejlődők kapják a továbbáramlási lehetőséget, akik már nehezen és 
rosszul viselik a saját rétegükben az elértéktelenedést, a megbecsülés hiányát, a 
rendezetlenséget és a kiszámíthatatlanul változó környezetet. Az adott rétegben, már 
hidegfúziósabb, nyugodtabban, lassabban és rendezettebben változó rétegbe vágyók igénye 
teljesül a kifelé haladó energiahullámhoz csatlakozással, és mint a hullámlovasok, 
meglovagolják a jókor és jó irányba haladó anyai energia hullámot, hatást, amelynek 
segítségével teljesülhetnek a vágyaik, a mennyei környezetbe, a paradicsomba jutásra. A kifelé 
áramló, a kinti rétegeknél melegfúziósabbak, fejlettebbek terülj-terülj asztalkára, kevésbé 
fejlett, lassabban reagáló környezetbe kerülnek, amelyben ráadásul hozzájuk képest túl 
nyugodt hidegfúziós szőke lányok és legények örömmel várják a nekik sármosabb, fejlett, sok 
melegfúziós energiával érkezők jöttét. 
 
A Föld aurája hasonlóan kitágul és deformálódik, amely miatt megváltozik a kiszámított 
útidők és keringési pályák viszonya, a keringés ritmusa, és a bolygónk későbbi téridőbeli 
helyzete is. Ez elrontja a csillagászaink számítását, és ha több ilyen esemény történik egymás 
után, a kiszámított elkerülő pályák, nem elkerülőre, hanem megtermékenyítőre 
módosulhatnak. 
A rétegbeli felfúvódások tehát lehetnek belső okból, előzményből keletkezettek, amelyben 
apai, hidegfúziós, vagy anyai, belsőbb, vagy külsőbb bolygótestvérek hatásai a gerjesztők, a 
féreglyukat, az öblösödést, a hatásátcsoportosulást létrehozók, de lehet belső ok is, amikor a 
bolygó szervezetben kialakuló túl sok hő és feszültség felhalmozódás indítja el a napcsalád 
erősebb hatáscseréjét, információs és anyagi hatásokban az egymásnak jó hatások 
továbbadását. Megjegyzésre érdemes, hogy a Mars után a Nap életspirálja valószínűen 
szünetjelet, térbeli elosztódást hoz létre, azaz a Marstól továbbáramló innen is hidegfúziósabb 
rétegbe kívánkozó részecskék melegfúziósabb energiát visznek és elosztódnak a kisbolygó 
övezetben. A kisbolygó övezet, a szünetjel ez esetben talán a vetésforgó pihentetését jelenti, 
azaz itt kapnak időt a már erősen elporladt és egymást elhagyó, hitetlenné váló részecskék a 
lehűlésre, a megnyugvásra, az összetartás és a bizalom ismételt felépülésére. Mire a kisbolygó 
övezet részecskefolyóját kifelé elhagyók megérkeznek a hozzájuk képest már melegfúziós 
nagy Jupiter testvér partjára, hegyére, téridejébe, addigra az elmúlt időszaki fekete – fehér 
változási időszak után már újra vágynak a melegfúziós hatásokra és körülményekre, a 
színesebben és sokféle, színesebb nagyobb biodiverzitású életlehetőségre. 
 
A 2003-as nagy Napkitörés óta jelentős mennyiségű melegfúziós, a Napból származó részecske 
áramlott ki és szét a belső bolygó rétegekbe, amelyekből az északi pólusaikon beszívó bolygók 
melegfúziós centrumaiba jutva szétosztódtak a bolygók szervezetek keringési rendszereiben. E 
részecskék értelemszerűen a velük legnagyobb azonosságú belsőbb rétegekben fékeződhettek le, itt 
épültek bele a szervezettség és az együttváltozás körfolyamataiba. A rendelkezésre álló 
együttműködési lehetőségekbe. Valószínűen nagy mennyiségben bekerültek a Vénusz és a Föld 
belsőbb, melegfúziós rétegeibe is. Ezek a hozzánk, és a bennünket alkotó részecskékhez képest még 
magasabb frekvencián változó, melegfúziós irányban fejlettebb, gyorsabban reagáló részecskék 
jelenhetnek meg a számítógépes rendszereinkben, amikor a digitális igen nem utasításokkal a túl 



 115

kapkodó cselekvéseik néha olyan gyors kapcsolódásokat, lépéseket hoznak létre. A mi lassúbb 
feldolgozó képességhez szokott agyunk még nem nagyon tudja ezt a tempót követni, ezért van, hogy a 
kettőt, vagy több lépést is szinte egyben és azonnal meglépő kapcsolat, utasítást vissza-vissza kell 
vonni, és ez ma még sok esetben nem könnyíti meg a szinkronitást sokszor elrontó együtt cselekvést. 
 
 
 
A járványok kialakulása és a korábbi globalizációk közötti összefüggés. 
 
Már tudjuk, hogy a globalizáció nemcsak a túl nagy életnyomású, felszakadó határfelületű 
térrészekből, a már ezen rétegben túl magas arányban telítődő szervezetek kiáramlását teszi 
lehetővé, hanem ezzel az időben, és ellenirányban is egyszerre, párhuzamosan lezajló hatás és 
részecskecserét is. Az egyéválás a másikkal egy időre összeolvadó, egyé és közössé váló 
térrészben összekeveredés előtt külön térben fejlődő, de itt a saját minőségében a kelleténél 
nagyobb arányban felhalmozódó, eltérő minőségű részecskéknek a már közös, tágasabb, 
teljesebb életbuborék e minőségben hiányosabb térfél részébe beáramlását is lehetővé teszi. 
Mivel azonban a mérsékelten eltérők, a még sikeresen együttműködők közé, az éppen bennük, 
vagy és az aurájukban élő, távolabbi, hidegfúziósabb, idegenebb, energia és hőelvonó-
képesebb részecskék is bekeverednek, ezért a globalizáció nemcsak az egymásra jó hatású, a 
korábbi fejlődési tendenciát folytató részecske szervezetek összekeveredésével jár. 
Elkerülhetetlenül, egymáshoz képest túl idegen, túl más, eltérőbb részecskék is bekerülnek a 
közös térbe, a már közös, nagyobb energiaszintű, nagyobb tömegszámú, de ekkor mér nem 
rekombinálódott, nem megtisztult közös párba, családba egyesülő szervezetekbe. A nagyobb 
tömegszámú, de ekkor még rendezetlen, szervezetlen, először csak ösztönös reakciók alapján 
közös szervezetbe épülésnél, az egyesülésnél éppen ezért van szükség időben gyorsabban 
lezajló differenciálódásra, az együtt élni képesek és a nagyon mást akarók szétválogatására. 
A spontán keveredés az isteni természet műve, de az ezt követő tudatos szétválogatás, a 
rekombináció a megértés és a tudatosság fejleménye. A szervezetbe véletlenszerűen, és azok, 
és a befogadó közösség akarata nélkül bekerült túl idegen, nem odavaló, a hozzájuk képest a 
túl másokkal, a valamiben túl fejlettekkel, vagy éppen a fejletlenebb tömeggel együtt élni még 
képtelen változatok, egymásra antihatású részecskék kiválogatására, elkülönítésére és 
eltávolítására – ha ez nem magasa, kisebbségi arányban marad – ezért van szükség. Ez a 
rekombináció. A spontán kombinációk egyike-másika azonban előnyös változatok kifejlődését 
is lehetővé teszi, ezért az első ösztönös vegyülések után időt kell hagyni a dolgok 
leülepedésére, az eltérések kifejlődésére és elválására. A megjelenő és felismerhető különbség 
észlehetővé válása után, minden forradalom, minden vegyülés és minden keveredés után eljön 
az a tudatos időszak, amikor az élet felismeri a neki jobb és a neki éppen rosszabb hatásokat 
okozó részecskéit, amikor a többségnek nem jó egyedeket kénytelen lesz kiszűrni, kiválogatni 
és elkülöníteni, - mindig az isteni többség nevében. Így indulnak a szelekciók, nagyobb 
szinten a háborúk. A rekombináció, az életnek jobb hatásokat hordozó részecskék érdekében, a 
nagyon mást akaró kisebbség, az átlagosabb eredőhöz képest a szélsőség kiválogatása, 
közömbösítése, nem közömbösíthető esetben, ha kell a felbontása és a közös térből 
eltávolítása. Természetes, hogy ilyenkor nem az egymással megférni képes többség, hanem a 
békében és szervezetten együtt élni képes többséget mindenkor zavaró kisebbség, a nagyon 
másság kerül hátrányos, és az együttműködő képességben alkalmazkodásra kényszerülés 
differenciált következményi élethelyzetbe. Az élet szervezettségében az isteni többség akarata 
–néha az életnek rossz dolgokban is - szent. Azzal azonban, hogy a mindenkori többség 
kiszelektálja, kiebrudalja a közös szervezetből a már, vagy a még nem odavalókat, a túl 
szélsőségeseket, a többséggel együttműködni, együttáramlani képteleneket, nemcsak a közös szervezet 
válik egységesebbé, mássá, hanem az a befogadó környezet is, amelyikbe ezek a másabb 
részecskék kerülnek is egyre másabbá válik. A befogadó térrész mindig inverzben fejlődik 
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ahhoz a szervezettséghez képest, amely a teréből kiebrudalt közösségeket befogadja. Az eltérő 
arányú másság telítődésével később az eltávolító közösségre antihatású többség alakulhat ki 
benne. Ez válik később a rossz szomszédi viszony, az ellentét okozójává, a mássá váló 
környezet szereplői között. Miközben azonban az idegenek és a nagyon eltérőek eltávolításra 
kerülnek, egyrészt mindig új idegenek kerülnek a szervezetekbe, és a másság egyre kisebb 
eltéréssel azért jelen marad, de eközben az azonosság elkerülhetetlenül megnő. Az azonosság 
túlnövekedése hosszabb távon nem jó a szervezeteknek, idővel túl azonos gondolatok, túl 
azonos termékek, túl azonos hatások kifejlődését, és ezekben az élettér túltelítődését okozza. 
Az azonosság nemcsak együtt gondolkodik, együtt változik azonosan és túl hirtelen reagál, 
hanem egyszerre cselekszik és nem fejlődik ki benne az idő és a ritmus eltolódás, a fejlettségi 
eltolódás. Az azonosság felé fejlődés hajlamossá tesz a gyors azonnali reakciókra, az adok 
kapok kétszereplős válaszok, a rezonancia, az egyszerre és együttrezgés kialakulására.  
Ha egy közösségi vegyes osztályba sokféle gyermek jár tanulni, és ők már a nevükben is különböznek 
egymástól, akkor az órák előtti névsorolvasás időben kellően elhúzódó, valamennyi résztvevő által 
megérthető folyamatot vesz igénybe. Ilyenkor az egymástól eltérő nevű egyedek, egymás után 
jelentkeznek, Jancsi, Jóska stb. és ezzel telik az életidő, minden szereplő által megérthető folyamattá 
alakul a rezgés, a nagy közös harang ,, Bamm,, kérdezése, hogy jelen vagy? – és a kis harangok 
csivitelő ,,bimm,, visszacsengése, - hogy itt vagyok). Ha azonban az osztályban már nagyon sok a Pista 
és a Jóska, amikor a tanár szólítja őket, szinte biztos, hogy együttrezgés és rezonancia fog kialakulni, és 
egyszerre többen fognak válaszolni, reagálni. Annak érdekében, hogy megérthető maradjon a viszont 
reakció, a jelentkezés, a visszaigazolás, a ,,bamm,, (itt vagyok) válasz, az egyedeket egymástól 
megkülönböztető azonosítóval, pl. eltérő sorszámmal is meg kell különböztetni, hogy csak az az egyed 
jelentkezzen, amelyiknek szól a kérdés. Ekkor a sok Pista, Pista1-re, Pista 2-re Istvánra stb. fejlődik, 
neveződik át, az azonosítója is eltérő lesz. Megjelennek a vezetéknevek, a megkülönböztető jelzők és 
végső esetben, ha már nagyon sok az azonosság, a sorszámok. Ez esetben ezt követően nem egyszerre 
fognak, megérthetetlenül válaszolni a kérdezőnek, hanem az azonosítójuk elhangzása, a ,,bimm,, 
kérdezés után, (Itt vagy, jelen vagy, értetted?)– jön a kicsit eltérő válasz a viszontrezgés. Feltehetően 
annyian és olyan rezgésszámon, frekvencián jeleznek vissza, amilyen kódot, azonosító számot kaptak a 
téridőben jelen létük kialakulásakor. Ez a saját frekvencia, amelynek csak akkor kell válaszolni, ha 
neki szól a kérdés, a felszólítás. Ha ez a megkülönböztetés nem alakul ki, a Pisták, a túl nagy 
azonosságúak egyszerre fognak a felszólításra jelentkezni, cselekedni, reagálni, és együttrezgés, 
egyszerre adott, kevésbé megérthető válasz, káosz alakul ki, mert sem ők, sem a többség nem fogja 
megérteni, hogy mit akar, és kit szólít az isteni tanító! A túl nagy azonosság, a kellő különbség 
nélküliség zavart kelt a szervezett világban, együttrezgésre, együttgondolkodásra, klónszerű túl azonos 
reakciókra tesz hajlamossá, ezért az élet szereplőit, minél többen vannak, és minél jobban hasonlítanak 
egymásra, analóg állapotukból meg kell különböztetni. Más osztályokban is lehetnek Pisták és Jancsik, 
de nekik az osztály, vagy a csoportszámuk, vagy az osztályterem, a helyazonosítójuk eltérő, ezért a 
saját terükben és vonatkoztatási rendszerükben elég az tér és az idő, az osztály, a hely és a saját 
azonosító megadása, hogy keveredés és együttrezgés ne alakuljon ki. 
A nagyon nagy tömegszámú szervezetek azért olyan lassan reagálók, mert ha elég demokratikusak, és 
valamennyi résztvevőt megkérdezik, kiérik a véleményeket, nagyon magas frekvencián kell kérdezni, 
hogy minden résztvevő visszajelezhesse a saját válaszát, itt vagyok, értettem, nyugtáztam, akarom, (1) 
vagy nem akarom, nem támogatom (2), vagy az is válasz a (3-as), eltűröm, elviselem. Ilyen 
jelrendszerben a jel elmaradása is jelzés, annak a jelzése, hogy nem vagyok itt, nem hallottam, vagy az, 
hogy nem értettem! Az élet tehát a megérthetőség, a kezelhetőség és a demokratikus együttélés 
érdekében a túl nagy azonosságot kikeverő terekben kisebb eltérő egységekre, galaxisokra, csillagokra, 
bolygókra, rétegekre, stb. a helyben és a fejlettségben is eltérő térazonosítókkal, és ezen belül a 
beazonosításra alkalmasabb, de egymástól valamennyire mindig eltérő azonosított jelenléttel 
szervezetten életfolyamatban, a megérthetőség, a kommunikációs információ csere határain belül 
tartható. 
Minden szervezetten együtt élő közösségnek szüksége van, hogy elkerülje a túl nagy 
azonosságot, az egyszerre reagálást az egyszerre akár téves cselekvés és az elkapkodott, már 
nem visszavonható válasz lehetőségét. Ez azt az igényt támasztja az élet érzésekkel és 
tudatossággal is korlátozott megértő képességre szert tevő szervezeteit, hogy igyekezzenek 
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megakadályozni a túl nagy azonosság lokális kialakulását, ha ez mégis bekövetkezik, 
igyekezzenek mássá, eltérővé válni. Ha az eltérő, egymástól valamivel elszigetelt térrészben, 
más csillagokban, eltérő féltekéken, más földrészeken élők a térbeli koordináták eltérése 
mellett lehetnek elég nagy azonosságúak, ez esetben ez még nem zavarja meg az élet 
kiszámíthatóságát. Ha azonban a túl nagy azonosságot tartalmazó térrészek, nagyobb egységek 
elmozdulnak egymáshoz képest, és az egymással túl nagy azonosságúak, vagy és az egymást 
kiegészítő, egymáshoz képest inverz, tükrözött azonosságú szervezetek a térben és időben 
azonos helyre, egymás mellé kerülnek, a tükrözött azonosság között rezonancia, átjárás, 
egyszerre rezgés, egymást erősítő-gyengítő energiahullámzás alakulhat ki. A túl nagy 
azonosság egymásnak áramlása esetén, ezek nemcsak határozatlanná teszik és 
hatástalaníthatják egymást az élet túl nagy azonosságú inverz szereplői, hanem a környezetben 
lévő, kellő különbségű a cselekvőképességét és a kisebbségnek adnak nagyobb befolyási 
lehetőséget. Ilyen állapotok kialakulásakor nem a határozatlanná és cselekvőképtelenné váló 
többség, hanem a páratlan kisszámú, eltérő, szimmetria hiányos állapotú, valamiben nagyon 
egyedi szervezetek és részecskék az arányuknál sokkal erősebb befolyásolási lehetőséget, 
cselekvési és irányítási lehetőséget kapnak. Ha egy térrészben túl sok a mikroszintű jelenlévő 
egymással túl nagy, inverz azonosságú szervezet kerül, ez folyamatosan egyre jobban 
akadályozza egymást a hírek, az információk, és egyéb hatások, cselekvések végrehajtásában. 
Ilyenkor a nagy Isteni, Lenini terveket, szabályokat, együttéléseket és együttműködéseket 
elképzelők tervei nem megfelelően működnek, és a terv és a valóság fejlődése eltérővé válik. 
Ha az isteni elképzelés és az Ige, a cselekvés eltérővé válik, az élet az elképzelt, megértetten 
ideális állapottól eltérővé fejlődik. Ilyenkor nem a jó terv, hanem egy sikertelen végrehajtás, 
selejt életminőség fejlődik ki, és az élet degradálódik, a korábbi jó állapotához képest erősen 
visszafejlődik. A tudatos állapotból visszafejlődés azonban az ösztönös, kisebb energiaszintű, 
de éppen nem teljes szimmetriában lévő szervezetek befolyás növekedését eredményezi, és 
amikor pl. egy naprendszer bolygói együttállásban a túl nagy azonosságban semlegesítik, vagy 
valamilyen közös eredőben éppen megerősítik egymást, a távoli nagyobb felmenői isteni erők, 
és a szervezetek belsejében lévő sokkal kisebb, de közelebb lévő, ezért befolyásosabb erők 
határozzák meg, a merre tovább lehetőségét. Ilyenkor a fejlődés gyakran nem abba a 
körfolyamatba, életmenetbe terelődik vissza, hanem a sikeres együttállás, a téridő kapuk 
radiális irányba átjárhatósága idején az életspirál menetben eggyel kifelé, vagy befelé 
eltolódik, másik, kevesebb azonosságot tartalmazó életmenetben, eltérő élőrétegben, vagy – és 
másik szervezettségben folytatja az élet változását. Az életnek jót tesz a változás, de csak 
akkor, ha az mérsékelt, nem teljesen, de kellően kiszámítható, sokak által, de nem mindenki 
által megérthető. Sem a túl sok, túl nagy azonosságot tartalmazó, sem a túl sok túl nagy 
másságot tartalmazó élet nem tud tartósan együttműködni, nem tud tartósan és folyamatosan 
fejlődve együtt élni. A fejlődéshez azonban olyan eltérő, akár rossz kezdeti állapotok kellenek, 
amiben sok hiba van, amin lehet javítani, amelyet sokáig és sok foglalatosságot, az életnek 
hasznosság látszatát adva le lehet kötni az örökkévalóságtól változó, de a már nagyon sokféle 
életlehetőséget megismert, megúnt, és már nagyon könnyen unatkozó isteni részecskéket. 
 
A megfelelően fejlődő együttélés, együttműködés, csak az átlagos állapothoz eléggé közeli 
állapotú és tudású, nem túl szélsőséges, a közigényhez és másikhoz, a többséghez, a közös 
többségi elváráshoz még megfelelően alkalmazkodni képes szervezetek között lehetséges. 
Ha egy szervezettségben túl sok a túlfejlett, a már együttműködésre képtelen, túl nagy 
tükrözött azonosságú, vagy és a már túl nagy másságú, másokhoz képest túl gyorsan változni 
képes, (túl magas frekvencián élő, melegfúziós) a többséget túl nagyon kihasználó, vagy és túl sok az 
alulfejlett, az együttműködésre még képtelen, a közösséget túl nagyon le és visszahúzó, túl sok energiát elvonó, 
túl lassan megértő, hidegfúziós, alulfejlett, túl lassan változó, fejlődő, a közösségtől leszakadó szervezet, 
akkor a közösség nem tud fejlődni. Ha azonban egy közösség nagyon elszigetelődik a hozzá 
képest túl fejlett, őt nagyon kihasználó melegfúziós irányba már továbbfejlődött, túl sokat, de 



 118 

csak a maga hasznára tudó, erőt és energiát gyűjteni képes részecskéktől, és nem adózik az 
isteni közösségnek az életváltozás fenntarthatóságának a biztosítására, hogy az eltarthassa, 
visszatarthassa a legkevésbé fejlett, vagy visszafejlődött részecskéit, akkor ezek gerjesztése, 
fogyasztása, célokkal támogatása nélkül leáll a fejlődése. Hasonló sorsra juthat az az átlagos, 
egymással túl nagy békében együtt élő, a hozzá képest másban fejlett, eltérő dologra, esetleg kisebb 
felbontásra szakosodott, pl, hangya, és az átlagos dolgokban alulfejlett, neki jó hatásokat feladó 
isteni részecskéktől túl nagyon elszigetelődő közösség. Ha az energia és információ feladókra, 
a valamiben a részleteket nagyon ismerő kicsi és külön változó, vagy együtt nagyon sokat ismerő és nagy közös 
tömegbe fejlődő, a másra szakosodott részecskékre nem eléggé figyelő, azoktól az élet számára e 
fontos hatásokat, az érzéseket nem átvevő átlagos szervezetek, túl nagyon elszigetelődnek, és 
nem ápolnak megfelelő kapcsolatokat, nem adnak át mannát és jó hatásokat e már más 
szervezeteknek, akkor az életáramlás egészsége, egymással megfelelő folytonossága, a 
teljesség közös egységes egész állapota megszakad. A túl fejlett, túl magas változás sűrűségre, 
vagy nagy áthatolóképességre képes tűz részecskéknek is folyamatosan kell energia és nekik 
jó hatás feladás, ennek az elmaradása esetén egyre távolabbra merészkednek a melegfúziós, 
vagy és a túl hidegfúziós rétegeikből, és öntörvényűvé válva másoktól fogják elvenni azt, amire 
szükségük van az életben maradáshoz. Az élet együttszervezett állapota ilyenkor elromlik, a 
szervezettség és az együttműködés felbomlik és az isteni szabályok megtartása helyett 
öntörvényűvé válik. 
Az élet kisebb nagyobb tömegszámú szervezeteiben, a közös toroid belseje, centruma felé 
fejlődők, a körfolyamatokban áramlók, ha az azonosság fekete lyukán, a téridő átjáróin 
átáramolva utolérik az átlagosabbaktól is lemaradókat, a többség által védett életfelületeken 
kívül áramlókat, akkor a nagyobb lendülettel jó hatásokat adnak át azokat, felzárkózásra, 
nagyobb lendületre késztetik. A legfejlettebb térrészekbe és szervezeti központokba kerülők 
egymáson differenciálódásban ez a túlfejlett tömeg is folyton feleződik, egy része 
visszaterelődik a toroidon át a lemaradókat utolérve a körfolyamatokba, más részük pedig a 
még fejlettebb felmenői rétegek, más szervezetek felé távozik. A kevésbé fejletteket utolérők 
egy része ilyenkor ezekről elrugaszkodva más felé, kevesebbek visszafelé áramlanak, vagy 
még előrébb, még gyorsabban fejlődnek, előrébb halad a téridőben a megértés felé. Eközben a 
még nem elég fejlettek, a közös együttáramlásban az átlagosaktól is lemaradók, az 
elfáradtabbak, a környezeti közeg ellenállása miatt már erősebben megfékeződők, 
eredményesen visszatarthatják az átlagosabbnál túl nagy lendülettel fejlődők, de a 
bonyolultabb idegen valóságban, másik élőrétegbe változáshoz még nem elég fejlett, velük 
még kölcsönhatóképes részecskékkel rendelkező szervezetek részét. Az átlagos szervezetek e 
közösségben nemcsak összekötnek, hanem terelnek és elszigetelnek, irányt adnak az időnek, a 
fejlődésnek.  
Az élet a semmiben, kapcsolatok, energiát létrehozó és jó hatásokat feladó gyökerek, és rájuk szoruló, nekik 
fontos, eltartandó, támogatandó, az életnek célokat és értelmet adó, de még fejletlenebb utódok 
nélkül nem tud meglenni, nem tud a mennyei változatlanság unalmából, vagy a túl gyors és 
számára még követhetetlen, megérthetetlen pokolból elmenekülni. Az életáramlás és a 
tudatfejlődés igénye, a létezésnek túl érdektelen, unalmassá váló mennyei paradicsomból, 
elűzi a kíváncsivá váló, másra vágyó őseink, az egykori Ádám és Éva, Szinbádszerű 
életutazóvá, időutazóvá váló utódait. Az előttük járók a már kifelé és visszafelé áramlók a 
többséget visszatartják, és időben elterelik a túl színes, de végzetes kötöttséget, függőséget 
létrehozó pokoltól. Az egykor előttünk élt isteni őseink környezetünkben maradt, tovább 
változó elporladt részecskéi életáramlási és tudatfejlődési lehetőséget adtak az utódaiknak, 
amelyekkel szabályokat létrehozva kötelezettségeket és jogokat alapítottak az őket 
követőkre. E szabályok legnagyobb törvényszerűsége, hogy az élet átélése és megértése után 
fel kell áldozniuk magukat, az egyediségünket, a személyiségünket, ha kell a 
függetlenségünket, hogy az utódaik, mint általuk létrehozott következmények, hasonló jogokat 
és átélési lehetőségeket, életélményeket és életutazási lehetőségeket kaphassanak! 
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Folytassuk a meg-megszakadó, elkalandozó gondolatot a pánspermia megértése felé. 
 
A bioszférán kívül lévő élőrétegek és aurák megváltozó életnyomása, hidegfúziós, energia 
elvonó, és a már fejlettebb részecskék szétáramlását, bomlást okozó életvírusok beáramlása. 
 
Ha egy sokréteges és vékonyrétegű aurával is rendelkező Földszerű szervezetségben nagyon 
erős és időben túl gyorsan lezajló, nemlineárisan kifejlődő változások, feszültség 
átrendeződések keletkeznek, a túl szélsőséges környezetváltozás által létrehozott 
globalizációban, a lebomló külső határok megszűnésekor, téridőben kitolódásakor a 
környezetbe kiáramló melegfúziós baktériumok, felfúvódó Orgon életbuborékok keletkeznek. A z egy 
időre egymás mellé kerülő túl nagy és tükrözött azonosságú szervezetek egymás mellé érése, a 
szervezetek összeérő felületein áthatoló lehetőséget, téridőbeli átjárókat hoz létre. A túl nagy 
azonosságú de tükrözött térrészek és szervezetek egymás mellé kerülése esetén az egyikből a 
másik belsőbb rétegeibe beáramló, nagyobb életnyomású, gyorsabb fejlődésre vágyó 
elöljárókkal rendelkező hidegfúziós, idegenebb eredőjű, ellenhatású antiszervezetek hiánya esetén a 
másikba mélyen behatolni és kölcsönható képes vírusok kerülnek. Ha az időben változó 
melegfúziósabb külső eredőjű, táguló, de a belsejében már e minőségben hatáshiányos 
térrészekbe beérkező, a beérkezési helyre lendületet koncentráló, hidegfúziós férfias 
részecskék egyszerre túl sok kinetikai energiát, a genetikai állományukra jellemző, idegen 
részecskét érkeztetnek, koncentrálnak, akkor, a velük szemben áramló, melegfúziós, már 
sokkal nagyobb életrugalmasságúra és befogadó képesre felfúvódott, erre szakosodott Orgon 
életbuborék, baktérium állapotú részecskék, közös, de mindkettőre végzetes impulzusba kerülés helyett 
részben befogadják, és belsejükben keringésre késztetik a behatolás közben lendületet vesztő, 
ekkor még nagyságrenddel kisebb elektronokként tömegesen beérkező részecskéket. A 
nagyobb méretű és sokkal nagyobb életrugalmasságú, többrétegű melegfúziós életbuborékok 
lefékezik, tartalékolják, részben egyenletesen szétszórják ezt a lendület energiát, kifelé áramló, 
mindenkinek és mindenhová juttatott, egyenletesebben szétterített, impulzusszerű lüktetéseket 
egyenletesebb lágyabb folyamattá átalakító hatásba, megérthetőbb belső életáramlásba terelik. 
Ha a beérkezőket füzérsugarakban egymás után áramló, jó hatásokkal rakott vonatszerelvény, 
járműszerelvénynek, lefékezendő áruszállítmánynak, importnak tekintjük, (mert ez nélkül túl nagy 
impulzust és katasztrófát hozna létre), akkor a fogadókat, a fékezéstől felmelegedő, nagyobb hőleadó 
képességű állomásnak, elosztóknak és kereskedőknek is tekinthetjük. Ha a szerelvényeket, az árut és a 
beérkező csomagokat, segélyt, mannát küldőket, a nagyobb energiaszintű távoli támogatók, az isteni 
rokonok, a már fejlettebb felmenői szervezeteknek, termelőknek, exportálóknak tekintjük, akkor 
megvan az életterünkbe beérkező információs, anyag vagy és energia csomagokat feladó része is.  
A térben koncentrált melegfúziós, áru és hatásbefogadó, átvevő helyek azonban nem öncélúak, 
hanem e célból létesülők, amelyeknek a szerepük a beérkeztetés, a tárolás, a külsőbb 
fogyasztói rétegekben elosztás, a hatáscsere nagykereskedelmi lebonyolítása. A távolsági 
szállítmányokban a túlkoncentrált lendületet begyűjtő, majd kisebb fuvarokra, kisebb 
egységekre szétosztó legyező, vagy trombitaszerűen hálózatszerűen szétterjedő, már kisebb 
egységekbe, és kisebb lendülettel a szétosztó helyekről kiáramló részek, a hatások a térben 
viszonylag egyenletesen, de rétegekben élő fogyasztókhoz kerülnek. Az érkeztető fogyasztók, 
az átvevők mindig, a hatáscserében ellentételezett hatásokkal fogadják, nyugtázzák és 
viszonozzák a már megfelelően rendezett, hozzájuk és a címükre eljuttatott hatásokat, 
legyenek azok e mail címekre jutó információk, személyi kódra eljuttatott gyógyító, vagy 
fertőző nanoméretű vírusok, vagy és érzelmi hatásokat, anyagi hatásokat közvetítő nagyobb 
csomagok. Értelemszerűen a túl nagy tömegű, egyszerre és túl nagy energiával távolról érkező 
csomagok először nem a kicsi résztvevőkhöz, a tényleges címzettekhez érkeznek, hanem a 
nagy elosztókhoz, akik ezeket megfelelő időben és helyen felbontják, kisebb részekre osztják, 
szelektálva szétterítik és eljuttatják a címzetteikhez. Az időkben lineáris és kiszámítható 
ellátás, a hatáscsere megfelelően egyenletes, mindenkihez eljutó. Ha azonban a korábban 
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beérkezett csomagok és információs hatások, az Univerzum távoli térségében történések hírei 
eseményei és csomagjai már e térrészben mindenkihez eljutottak, és már minden érdekes hír, 
anyag és kapott hatás nagyon sokféle változatban körbejárt, mindenki által ismertté vált, ha 
már senkinek nem ad újdonságot, érdekességet, jó hatást, akkor, mint már túl ismertet, mint 
már nagyon meguntat nem fogadják. Az ilyen túl nagy azonosságú híreket hordozókat, az 
érdekességet és újdonságot nem tudókat továbbküldik a környezeti, ilyen információkkal és 
hatásokkal még megfelelően el nem látott, ezeket még nem ismerő külsőbb elosztók és rétegek 
felé. Ilyenkor új információkra, új hatásokra vágynak az isteni tér könnyen ördöggé válható, 
fejlettebb rétegekben élő angyalai, és várni kezdik a Messiást, az unalomból megváltót, az új 
információkat, új és jó hatásokat, a lehet másképpen is ismereteket szállítót. A Messiás, pedig 
mint már régóta várt isteni küldemény úton van, és ha a közvetítők nem vétik el a címet, vagy 
és türelmetlenül, túl gyorsan fejlődni akaró útonállók nem sajátítják ki a másoknak járó 
hatásokat, akkor hamarosan megérkezik. A túl sokáig keringő, túl sok mindent túl kis 
térrészbe összesűrítve tartalmazó csomagokat azonban érkeztetni, fogadni, nyugtázni, majd 
osztályozni kell, és szelektálás után újra szét kell küldeni a címzettek, a lineáris életállapottal 
és megértési vággyal a csomag beérkezését várók, az aurákba, vagy a fékező rétegekbe élők, 
visszahúzódók felé. Az eddig kisemmizetteket, a már másoknál jobban elporladtakat, a jobb 
lehetőségre érdemesebbeket megfelelő jobb élethez segítő csomag pedig már régen úton van, 
és hamarosan megérkezik. Az élet szimmetriájának a rétegünkben bomlása, differenciálódása, 
helyet készít az újabb információkat és jó híreket hozó, hamarosan a téridőnkbe érkező távoli 
rokonoknak és kísérőiknek, a csak idelátogató turistáknak, az itt látott, tapasztalt, érzett, átélt 
hatásokat a hazájuk felé közvetítőknek. Az életterünk friss és más, a többségünknek jó, de 
sokaknak rossz hatású információkkal, anyagokkal megtermékenyülése nagyon közeli 
időpontban várható.  
A közelünkben részekre bomló, és akár eltérő fölrészeken, részben más rétegekben landoló, 
később egyenletesebben elosztódó, sok változást hozó vendégek nem élettelen és nem 
tudattalan, leginkább nem érzések nélküli anyagok, hanem sok hírt és jó hatást is szállító, a 
biológiai óránkat újra felhúzó közvetítő angyalok. A vendégek sok kinetikai energiával 
érkeznek, akik képesek a téridőben lavírozni, gyorsítani, vagy fékezni, részekre válni, ha kell 
szétszóródni, a megtermékenyítés, a küldetés célba juttatása érdekében mindent megtenni. 
Mint az emberi megtermékenyítő anyag esetén, e küldeményben is vannak előbb érkezők, a 
szükséges híreket időben és előbb leszállítók, és a beérkezéshez szükséges feltételeket 
előkészítők, kialakítók, és az események megfelelő időben felgyorsulását intéző aktiválók, 
katalizátorok. Míg azonban a közvetítők első, a téridőnkbe már régen beérkezett hullámai csak 
hírvivők, információhozók, már megérkeztek a diaszpórát, a térben és időben elosztást 
előkészítők is. Hamarosan megérkeznek a vendégek, a tényleges hatásokat nagy tömegben és 
még együtt szállítók, és az általuk kézbesítendő, most még tán bontatlan és túl nagy 
csomagokban érkező, csak későbben megismerhető jó hatások is. Az isteni felmenőktől érkező 
hagyaték és az életterünket megtermékenyítő áldás nemsokára megérkezik. A főnix esemény, 
a tűzmadár, az élet periodikus megújulása, a kivirágzás nélkülözhetetlen kelléke. A 
téridőnk kivirágzása a nagyidő szerint már csak másodpercek, a mi időnk szerint már csak 
évek kérdése. A távoli térrészekből érkező rokoni hatások nagyobb valószínűséggel azon 
kisebbségi szervezeteket fogják segíteni, amelyek kevesen és magukra maradtak, akiknek a 
közeli rokonai már régen elköltöztek a nekik jobb élőrétegekbe, de ők kitartottak, hittek az 
isteni szimmetriában, a rend és a helyreállítás revolúciójában és itt maradva várták a Messiást. 
 
A nemlineáris változást hozó, a téridőnket megváltoztató, átrendező esemény előkészítése már 
megtörtént, a tudatlanok, és az értetlenek, a kelleténél és érdemtelenül túl sok vesztenivalóra 
szert tevők félelme jogos, de sokaknak, a kisemmizetteknek már nincs veszteni valójuk. 
Sokan, alapvető egzisztenciát, mindent, a hitet és az élet értelmét is elveszthetők, már csak a 
reményben bízók azonban csak nyerhetnek, csak gyarapodhatnak az új tudással, a lehet 
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másképpen is élni ismeretekkel, az Isteni Gondviselés segedelmével. Minden változás 
legalább kettős ellentétes hatással bír, amelynek megvan a fényes és az árnyékos, jó és rossz 
oldala. Ha csak a rosszra figyelünk a félelem akár elveheti az eszünk, de ha megértjük az isteni 
közös tér és a természet megújulásának a törvényeit, ha optimistán hívón, reménnyel és kellő 
hittel a jóban várakozunk, a félelmeink szertefoszlanak, és megváltóként várjuk a Messiást. 
Aki tudatlan, és sokat vétet mások ellen, a saját hite ellen, az joggal félhet, de akiben van hit és 
remény, akinek kevesebb a veszíteni, mint a nyernivalója az már nem fél csak remél. A térben 
és időben gyors, valamilyen szinten nemlineáris változást kiváltó keveredésben, az egymásba 
vegyülésben a lokális térrészbe szállított, most még túl tömény, egyszerre túl sok energiát a 
környezetbe hamarosan szétszóró vendégek téridőben eddig együttutazó csoportja, a megváltó 
és a megváltás hamarosan megérkezik. A vendégsereg energiát és jó hatásokat szállít a már 
veszíteni valóval nem rendelkezőknek, de nem szükségszerűen jobb élethelyzetbe taszítja 
azokat a türelmetleneket, akik oktalanul vágytak a változásra, akik oktalanul voltak 
elégedetlenek a másokhoz képest túl jó sorsukkal. 
 
Folytassuk a megkezdett gondolati körfolyamatokat a nagyobb makrokozmoszként ismert környezettel, és innen 
közelítsünk a múlt távlatából a jelenünk tere és állapota felé. 
Amikor a bolygószerű életbuborékok, vagy más szervezetek átáramlanak a nekik változást 
okozó, idősebb, nagyobb életbuborék közösségek határfelületein, az átáramlás, - mint nekünk 
az élőhelyünktől eltávozást okozó nyaralás - környezetváltozást vált ki. Két lehetőségünk van, 
a korábbinál gyorsabban és nagyobb feszültségen változó fejlettebb térrészbe, vagy lassabban 
változó, múltbelibb, nosztalgikusabb, egzotikusabb, lassabban változó, alacsonyabb 
életnyomású térrészbe mehetünk nyaralni, a környezetváltozástól elvárt jó hatásokat átélni. A 
változás azonban akkor is változás, és eltérő életmódra ad lehetőséget, ha bármilyen más 
környezetbe, eltérő közegbe megyünk, mert az egyikben túlterhelés, a másik féle 
tevékenységben, környezetben felüdülést eredményez. Az átlagosnál fejlettebb, már túl nagy 
azonosságú, túl nagy feszültségen változó melegfúziós, jelentősen eltérő életnyomású 
környezetbe, rétegbe, térrészbe érés esetén gyors és nemlineáris feszültség átrendeződés, 
változás fejlődik ki. Ez az átrendeződés, az eltérő környezetbe átáramlás bolygók szintjén is a 
korábbi arányok és erőviszonyok megváltozását, más arányokban kialakulása miatt a 
szimmetriák átrendeződése tektonikai mozgásokat, rétegrengéseket és földrengéseket is okoz.  
 
A téridős változásunk ismert történelméből utólag megismerhetjük, hogy mikor és milyen 
ritmusban alakultak ki ilyen nemlineáris változások. Két határozottan felismerhető 
nagyritmust tudunk megkülönböztetni, és ennél nagyobbakat és kisebbeket a megismert 
törvényszerűség alapján feltételezni. Az átlagosan 250 millió éves periodikus ciklus, a galaxis 
év, a Nappal és a közös felmenőkkel a galaxis közös életforrását megkerülő, annak a 
szimmetriasíkján, mint felmenői életbuborékok közös határfelületén, a tömegfelezőn 125 
millió évente áthaladó ciklusokhoz, és ezen ciklusokat megfelező negyed és nyolcad 
időszakokhoz igazodik. A galaxisév negyedidőszakai átlagosan 62,5 millió évente történnek, 
valószínűen nem véletlenül esik egybe a korábban sokáig domináns életváltozat, a 
dinoszauruszok és a nem kellően alkalmazkodni képes fajtársaik kihalásával. Az ennél 
nagyobb időszakokat a tudati felbontásunk nem engedi megismerni, csak vélelmezni tudjuk, 
hogy a galaxisunk, - más hasonló korú galaxis társaival - is kering a saját felmenői 
életbuborékján, az életforrása körül, és néhány milliárd, vagy akár többmilliárd évente egy 
még nagyobb rendszer téridő fejlődést léptető tömegfelezőjén, szimmetria síkján halad át, 
amelykor ennek megfelelő megtermékenyítésben, megváltásban részesül. Lásd a 
Földtörténelemből ismert évmilliárdokkal korábban történt nagy energiaszintű változásait. 
Az általunk megismert, megélt kisidőhöz közelebb álló ciklus a jelenleg kb. 25800 ezer évig 
tartó nagyévi ciklus, amely alatt a Nappal együttáramló Bolygók megkerülik a közös felmenői 
csillagszervezetet, amelynél átlagosan 12 900 évente (nagyévi félévente, a nagyévi napéjegyenlőség 
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időszakaszaiban) áthaladnak a nagyévi tömegfelező közös szimmetria síkján. A nagyévi 
szimmetriafelületen áthaladáshoz képest, átlagosan 6450 évente a nagyévi télként, vagy a 
nagyévi nyár fordulóként ismert, külső, vagy belső keringési holtpont, felmenői előd 
szervezetet, életforrást, genetikai forrást megkerülve a Napcsalád és rokonai visszatérülő 
ciklusba kezdenek. A nagyév, a már jobban ismert napévhez hasonlóan nagyévi hónapokra 
osztódik, amely közben, a Bolygónkhoz hasonlóan, a Nappal együttáramló bolygók együtt 
bolyonganak, a kezdet forrását jelentő belső forduló, nekik a Nap, és a melegfúziósabb 
nagyanyai szervezet körül élő, más hideg és melegfúziós, de kevésbé szeretett rokonok között. 
A nagyévi hónapok, mint állatövi korszakok átlagosan kb. 2150 éves kisebb alciklusokra 
bontják a nagyévi bolyongás időszakát, amikor a napcsalád és a Napcsillag testvérei, a 
nagycsillag körül található idősebb körcsillagok és társaik domináns fennhatósága alatt lévő 
térrészeken áthaladva, a számukra veszélyes, ellenhatású idegen szervezeteket elkerülve, az 
egyik felmenői körcsillag téridejéből, közegéből, a másik körcsillag (napi nagybácsi, felmenői 
rokon) téridejébe és közegébe áramolva folytatják az életáramlásukat. Lásd a 2. ábrát. A 
körcsillagoknak az előző keringés után megváltozó, fejlődő ezért részben ismeretlen 
térrészekbe éréskor, a közös határfelülethez közeledéskor bizonytalanság, kettős befolyás alatt 
vezet az út, amely az elnőiesedett, melegfúziós Napcsillagok családjában erősebb, nemlineáris 
változást, családi szaporodást hoz létre. Ezeket a bizonytalan, kétséges időket, térrészeket 
elhagyva, az élet egyre egyértelműbben meghatározott rendezettségű, nagyobb azonosságú, 
vagy nagyobb másságú, de kiszámíthatóbb életlehetőséget biztosító felmenői rétegbe ér. A 
nagyévi ciklusok és a nagyobb felmenői térrészek eltérő közeghatárainak az átlépésekor, a 
rokoni térséget elhagyó, elköszönő csomagban, vagy és fogadtatási üdvözlő csomagban, ajándékban 
részesül, amelyet megkapó bolygó utódok változása ettől felélénkül, és az útravalótól 
felpörögve, a kétségek térrészét és a felmenői potenciál völgyet, vagy és a potenciál hegyet 
elhagyva lendületesebb életáramlásban, gyorsabb, nemlineáris fejlődésben részesül.  
A felmenői közeghatárokon, a fejlődésváltást okozó határfelületeken áthaladáskor a bolygónk 
rétegszimmetriái megváltoznak, kéreg és erőviszony átrendeződések, földrengések, tektonikus 
mozgások, Cunamik, Tűzhányók törnek ki, és ezek újabb globalizációt létrehozva periodikus 
rétegegyesüléseket váltanak ki. A megszűnő különbségű határfelületeken a határok 
feleslegessé, a túl nagy különbségűeknél pedig lebomlóvá és átjárhatókká válnak. Az átjárható 
határokban, baktérium jellegű, melegfúziós életbuborékok nagy tömege, és a hidegfúziós 
külsőbb rétegből idegenebb vírusok nagy tömege keveredik be az idegen rétegbe behatoló 
közös, ekkor már túl átlagos, túl nagy azonosságú szervezetbe. Ez nemcsak élénkítésként hat 
az életre, hanem a már rossz, erősen szimmetria hiányos életváltozatok, kellően – ésszerű és még 
gazdaságos - megújítási lehetősége esetén, ezek és életprogramjaik korszerűsítését, vagy már 
értelmetlen és nagyon elöregedett, korszerűtlenné vált szervezeteke setén ezek annullálását, 
lebontását és a még hasznos alkotók fiatalabbakba áttelepítését is elvégzi. 
A Felmenői anya és apacsillaga körül keringő, a Nappal együttáramló bolygók nemcsak 
keringenek a nekik anyai életforrás, a Nap körül, hanem eközben a forgástengelyük irányában 
is le és fel ingáznak a felmenői tömegfelező, az ekliptikai szimmetriasík potenciálgátként 
működő felülete körül, hol az egyik rétegbe- hol a másik rétegbe erősebb benyúlással.  
Az ingázás és a keringés is valószínűen közös viszonyban áll azzal a lehetőséggel, hogy a meghatározott 
genetikai összetételű bolygók akkor kerülnek az anyai Nap, vagy és a bolygótestvérek mögé takarásba, védettebb 
pozícióba, amikor egy veszélyesebb rokon, rájuk ellenhatású szervezet közelében haladnak el.  
A Földbolygó, az életbuborékunk, az életre alkalmas környezetet biztosító felmenői közös 
szervezetünk a feltételezés szerint a következő években halad át a Nap felmenőinek a közös, 
már viszonylag széles szimmetriasíkján, az ekliptikán, a nagyszülői közös rétegek, az életre 
alkalmas térrész tömegfelezőjén. Ez az áthaladási időszak a nagyévi tavaszi, vagy őszi 
napéjegyenlőség időszaka, a differenciált, de egyértelmű dominanciát nélkülöző, kisebb 
különbségű bizonytalanság, a kétség és a változás időszaka. Bár a nagyévi ciklusoknál kisebb 
időszakok, és ezek halmozódásai is lépteti a fejlődés kerekét, ezek csak egy-egy kialakult 
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genetikai változat előretörését, sikeres nemzet, nemzedék tömeges elszaporodását és 
dominánsabb lehetőségekbe kerülését eredményezi. 
A Nappal együttáramló bolygók, átlag hétévente, és hetvenévente lépnek át egy-egy nagyobb 
közös felmenői téridő fejlődést okozó határfelületet, időhatárt, de 100 évente és ennél nagyobb 
ciklusokban, 250 és 500 évente is felismerhető egy ilyen ritmusváltozás, jelentősen eltérőre 
váló téridő fejlődés. A határfelület átlépések valószínűen egybeesnek réteg globalizációkkal (a 
bolygóvedléssel), amikor a belsőbb rétegek a már túl nagy feszültség miatt ledobják, fiatalabb 
vegyes, jobban hűteni képes réteggel felváltják az elöregedett, fejlődésre már képtelenné és túl 
szűkké vált külsőbb, átlagos rétegeiket. A globalizációk és a tektonikusmozgások közötti 
párhuzam, valószínűen kiterjeszthető a Föld rétegeinek az aktívabbá válására, pl, a tűzkörként 
ismert vulkán körgyűrűk erősebb tevékenységére. A belső feszültség kieresztésére, a 
periodikus megújulásra a bolygószintű szervezeteknek is szükségük van.  
Ha a teljesség minden követelménye nélkül, véletlenszerűen visszanézünk a téridőben, a 
történelmi népvándorlásokat, mindig megelőzte a ki és szétterjedni, szétszóródni igyekvő 
népek túlszaporodása, a túl nagy azonosság életnyomása. Az egykori nagy Kína kialakulása, a 
későbbi tatárjárás, vagy a Perzsa birodalom, éppen úgy, mint a római, vagy az egyiptomi, vagy 
egykor a Görög, vagy a későbbi spanyol nagyság, mind valamely nemzet túl nagy 
azonosságból igyekvő kitörése. Valószínűsíthető, hogy a kora amerikai Indián Kultúrákban 
kialakult dominanciaváltozások, akárcsak az orosz cári birodalom kiépülésekor, vagy a két 
világégést okozó világháborúk, egyes nemzetek mindig túl nagy dominanciába, és 
túlszaporodásba, túl nagy azonosságba kerülő túlfejlődése, az idegeneket kiszorító, vagy és 
meghódító törekvések, és a téridő határfelületeinek az átlépései, közvetlen összefüggésben, 
kolerációban vannak egymással. Valamennyit felmenői rétegváltás, a téridős határfelületen egy 
eltérő rokoni közegbe, térrészbe átáramlás, feszültség és erőviszony átrendeződést alakított ki 
a Földön és a Föld rétegeiben, ezen belül a bioszférában és a nemzetiségi határok között addig 
együtt élő népek között is. A téridős határfelületeken, eltérő közegviszonyú más rétegekbe 
áthaladás nemcsak globalizációkat váltott ki, hanem a túlszaporodott, az életterét túltelítő 
népek vándorlását, és a határok átszakadásával az adott genetikai variációkkal együtt járó, 
általuk hordozott és terjesztett máshol idegen alszervezetek, vírusok, vagy baktériumok közös 
térbe, a másik környezetbe eljutását is. Ezeknek a vírusoknak, világjárványoknak nagy szerepe 
van az elöregedett, a fejlettebb szervezetek ellen ellenállni képtelen fajok megfiatalításában, 
megváltoztatásában vagy annullálásában. Például a Nagy tatárjárást kiváltó Mongol 
elszaporodás, Dzsingisz Kán dinasztiájának a genetikai variánsait egészen Európáig juttatta. 
Miközben a túl nagy életnyomású mongol alfaj a diaszpórában szétszóródott, a bennük lévő, 
már nekik és velük kellő azonosságú, de Közép Ázsiában és Európában még ismeretlen, 
idegenebb, antiszervezetek nélküli vírusok, hatalmas pestisjárványt indítottak útjára. Az 1348 
és 1352 közötti pestisjárvány 28 millió ismert emberáldozatot követelt. A Mongol kiáradást a 
korábbi genetikai változatok elöregedése, visszaszorulása, és a sikeresebbé vált Mongol faj 
előretörése, és nagy erős közeli csillag (vagy réteg, szervezet) felmenő támogatása tette 
lehetővé. Amikor feljött a Mongolok csillaga, a faj szaporodását és kiterjedését, szétszóródását 
segítő Csillag, vagy Földtestvér nagybolygó, akár a Jupiter is lehetett, vagy a Harcias Mars, a Nappal 
együttáramló Földnek egy felmenői határfelületen, vagy nagyobb testvéri téridő határon kellett 
áthaladnia. Csak akkor vonultak vissza keletre, az eredeti élőhelyükre, amikor elhalt a nagy Kán, azaz 
lehanyatlott a támogató csillag befolyása. Hasonló dolog előzhette meg egykor Kína, Egyiptom, vagy Róma 
megerősödését, majdnem fél (ismert) világra kiterjedő, domináns uralkodását. Amíg egyértelműek voltak 
az életáramlási szabályok, az élet megfelelően működött, a de amint a bolygónk a téridő 
valamelyik erős kétséget kiváltó, nem egyértelmű dominanciájú határfelületének a közelébe 
ért, az elhagyott domináns uralkodó korábbi erős befolyása számunkra meggyengült, elhalt, és 
az uralom, a sikeres együttfejlődés megtartása bizonytalanságba és testvérháborúkba kerülve 
kétségbeesett sikertelen erőfeszítéssé vált. Hasonló dominanciaváltozás juttathatta egykor 600 
körül Mohamedet a Mohamedán vallás és életfilozófia megalkotásához, és ezt követően a 



 124 

Muszlinok kiterjedő nemzetségeit a Mohemedán valláskultúra elfogadásához. Egy korábbi 
Aspektus könyvben ez a Napi felmenői körcsillagokkal való összefüggésében ez részletesebben ismertetésre 
került. 
A téridős határfelületeken áthaladás, a bolygónk rétegeiben kialakult feszültség átrendeződés 
nagyobb ciklonokat és vulkánkitöréseket okozhat. Ismerten ilyent okozott, 1443, 1586, 1612, 
1710, 1829 -1831-ben, és az 1873-as nagy Kolera járvány idején, 1894 Kanton és Hon Kongban ismét 
pestisjárvány 100-ezer halottal, stb. Valószínűsíthető, hogy az ismert forradalmi fellángolások, a 
nagyobb háborúk szoros kapcsolatban vannak a bolygónkra ható feszültség változással, a 
téridő állapotát szabályozó felmenői réteghatárokon kialakuló feszültség változással és az ezzel 
egybeeső áthaladással. Hasonló globalizációt, auraréteg, életbuborék szakadást válthatott ki az 
első nagy tűzerő átalakulást, és ezzel szokatlan rétegnyomás növekedést okozó török 
birodalmi terjeszkedés is. A nagy Vulkán kitörések, amelyek évmilliók óta e téridőbeli 
határfelületeken áthaladáskor periodikusan kifejlődnek, rendszeresen felfújták és kilyuggatták 
a sztratoszférát, a külsőbb rétegekben globalizációt hoztak létre.  
(Az elmúlt időszak legjelentősebb ismert nagy vulkánkitörései és határfelületen áthaladás 
következményei: La Graníta kb 28-30 millió évvel ezelőtt, (nyolcad galaxisév, egy alsó, vagy felső 
buborékban eltöltött téridő negyede), Toba vulkánrobbanás 74 ezer évvel ezelőtt, Fuji, kb. 3000 éve és 
1400 éve, valamint 300 éve 1703-ban, Etna nagy kitörés 1669, valószínűen azonos regerjesztés a 
Fuji ismert utolsó nagy kitörésével. (A Nagy csillagok határfelületein, réteghatárain, vagy szimmetria 
felületein áthaladáshoz évek, évtizedek kellenek, és az áthaladás elején és a végén általában kétszer 
kerülünk szélsőséges gerjesztést hozó áramlásba, gerjesztettségbe), Tambora 1815, (1816-ban 
elmaradt a nyár), Stromboli,  Krakatau Indonézia, 1883, 150 méteres nagy szökőár, Santa Maria 
1902, és Mount Pelec, Maroque, ugyanebben az évben, valamint az utolsó évszázadban, a jelenünkben 
felerősödő vulkanikus, tektonikus tevékenység. Ilyen globalizációs következményt válthatott ki, és az 
első világháború, amelynek a feszültségéhez, kitöréséhez hozzá járulhatott az 1908-as Tunguzka féle 
meteor esemény, és a Nova rupta 1912, (első világháborús feszültség időszaka), és a jelen időnkben a 
Mont St, Helens 1980, és a Pinatubo 1980 együttállással is egybeeső kéregmozgást követő kitörése).  
Az ilyen kitörésekkor, ha a környezeti külső réteg és életnyomás éppen túl alacsony, és az 
élőrétegünkben nagyobb nyomást létrehozó háborúk, az első és a második világháborúban, és közte a 
nagy világválságban bizonyíthatóan, a Hirosimai és a Nagaszaki atombombák, valamint ezt követő 
atomkísérletek alkalmával történt robbantásokban, hiába volt egy része a Földréteg, vagy a tenger alatt, 
valamelyik rétegnyomás bizonyíthatóan megnőtt, és mint tudjuk a belsőbb rétegek 
életnyomásának a növekedése, kitágítja a bioszférát, és a külsőbb élőrétegek felületét is. Ha 
ekkor éppen túl alacsony a következő élőrétegek, a bioszférát (Homeoszférát) övező 
heteroszféra, felette és kívülről a troposzféra, ezen kívül a sztratoszféra, a Mezoszféra, és 
ezeket a jelenleg legjobban védő legnagyobb életnyomású, legnagyobb változás sűrűségű 
termoszféra nyomása, ellentartása, a globalizáció elkerülhetetlen következménnyé válik. A 
szélesebb rétegekben kisebb, nagyobb azonosságú, eltérő fejlettségű rétegek találhatók. Pl. az 
ózonszféra, nitrogénszféra, D réteg, E réteg, F1 réteg, F2 réteg stb. A homeoszférával, vagy a 
külsőbb rétegekkel egyesülő, távolabbi, idegenebb, kisebb azonosságú rétegekben, hozzánk 
képest, a velünk együttélésre, együttműködésre még fejletlen, és sok ellenhatású antiszervezet, 
kiszorult, vagy más bolygóban, csillagban lebomlott, visszafejlesztett, mássá fejlődött 
baktérium és vírus található. A globalizációk, a rétegegyesülések utat nyitnak e hozzánk 
képest kevésbé bonyolult, de célratörő, kezdetlegesebb, de egy adott részfeladatot kiválóan 
ellátó vírusok beáramlása előtt, és ha keverednek a kiáramló, velünk nagyobb azonosságú 
változatokkal, a köztes rokoni genetikai vonalakon át beáramolhatnak az életterünkbe és a 
szervezetünkbe. Nem véletlen, hogy a nagyobb járványok általában specifikusan, 
bizonyos genetikai változatokra szelektáltan, eltérően hatnak. Ilyenkor a külsőbb rétegekben 
lévő, a genetikai változatunkra idegen hidegfúziós vírusok szabadabban áramolhattak, érhettek be a 
bioszféra és a homeoszféra térségébe, és miközben minden impulzusban differenciálódnak, és a 
visszafejlődő, felfúvódó részek ugyan gyakran eltávoznak, kiszorulnak a térségünkből, de a nagyobb 
térbeli tömegszám és a nagyobb bonyolultság felé továbbfejlődők azonossága, hamarosan kölcsönható 
képessé válik az életünkre, vagy a bennünk változó valamely alszervezetekre. 
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Ilyen járványokat már a krisztus előtti időkből, sőt az ókorban is diagnosztizáltak, tehát azok a 
tektonikus rétegátrendeződések, a vulkánkitörések a globalizációk, a téridős határfelületeken 
áthaladás által kiváltott rétegszakadások velejárói. A középkori emberi maradványokban már 
megtalálták az időszakosan a bioszférán is végigsöprő emberi járványok nyomait. A IV.-VII. 
században Ázsiából behurcolt pestisjárvány, Bizánc-Róma ellenhatással még nem rendelkező 
térsége felé terjedt. A tífusz már az ókorban tizedelte Athén és a Dél-Európa lakosságát, és 
már ekkor ismert volt a periodikusan érkező, szelektív pestis és a himlő többféle variánsa. 
1347-1668 között számos helyen 10-15 éves ciklusokban rendszeresen felütötte a fejét, és 
ahogy jött, úgy megmagyarázhatatlanul eltűnt, a vírus feleződött, szelídült és nagyobb bonyolultságba, 
együttműködő-képesebb variációba fejlődött. A differenciálódáskor nagyobb azonosságra, tőlünk túl 
eltérőre vissza-visszafejlődő variánsai azonban periodikusan újra felütötték a fejüket, és 
ilyenkor sok zavart okoztak a jelenlétükkel, az ellenhatások hiányában fékezhetetlen 
terjedésükkel. Pl. Nándorfehérvárnál 1556-ban két vezér és harmincezernél több ember is a Tífusz járvány 
áldozatául esett. A Rákóczi szabadságharc 1703, milyen véletlen? (a Fuji nagy kitörésekor) 300 
ezer emberáldozatot követelt. 1831, a nagy kolerajárvány Oroszország felől Európa felé 
terjedt. Az 1600-ban felismert malária, évente 2 millió áldozatot szed, amely nemcsak a kialakult, de e 
környezetváltozáshoz alkalmazkodni nem tudó változatok elhalását okozta, hanem frissíti az emberiség 
genetikai állapotát. A Mongolok által behurcolt 1347-1353 között Európán is végigsöprő pestis is 
Délkelet Ázsiából indult, majd az olasz vidéken át a dél-francia térségébe is behatolva keletről és 
nyugatról támadt s még védetlen Európára. A Mongoloknál már beépült, zavart nem keltő, relatív 
egyensúlyba került részecskék, a jelenlétükkel még nem megfertőzött, nem terhelt szervezetekbe 
szabadabb ellenállás nélküli beépülési lehetőséget kaptak, és azonnal éltek is a lehetőséggel. A még 
belső antihatású részecskékkel nem telített szervezetekben szabad volt az út a kibontakozás és az 
elterjedés felé, de az elhaló szervezetek lebomló utód részecskéiből képződő új fiatal szervezetek azon 
egyedei, amelyek már megfelelő arányban, beillesztve az élőrendszerükbe tartalmazták és elhelyezték 
az idegen jövevényeket, - már életben maradó, túlélő, a hordozók megszelídült utódaival együttélni 
képes új generációkat hoztak létre. Az 1455-1552-ig az angol izzadás öt nagy hullámban halasztotta el, 
korszerűsítette, az emberiség egyik genetikai változatát. Az 1948-as szabadságmozgalmak szintén 
téridős határfelület átlépésére vezethetők vissza, és az ezzel egybeeső 1849-es nagy 
Oroszországban is tomboló kolerajárvány már globalizációs ráerősítő következmény, okozat. 
Ez bizonyíthatóan Indiából, a Gangesz sűrűn lakott vidékéről Krisztus előtt 400-ban indult ki, és terjedt 
át a kereskedelmi vonalakon. Ezek után nem meglepő, ha a korunk egyik rettegett betegségéről 
tudjuk, hogy a túl nagy azonosságúakkal folytatott közvetlen kontaktus, és átadás révén a 
melegfúziós XXX, vagy az YYY következmény kialakulásával behozta az életünkbe az AIDS 
már több változatát, amely az elmúlt húsz évben egyre erősebben terjedő, az egészségügyi becslések 
szerint eddig 25 millió emberáldozatot követelt! A már nagy azonosságú genetikai szervezetekben a 
feltételek hasonlók, a halmozódási lehetőségek adottak. 
A XVIII század hasonló időhatár átlépési időszakában kezdődött a porosz, majd a Francia és 
Angol háború, és a rétegek feszültségét jelző Portugál földrengés, amely hetekig tartó riasztó 
ritmusa elpusztította Lisszabont. Az 1750-es években is jelentős határfelületet lépett át a 
Nappal együttáramló bolygónk. Előbb a függetlenségi háború, majd a későbbi 
polgárháborúban, az Amerikai szabadságharc törekvés korában a feszültségváltozás jelentős 
része áttolódik a legfiatalabb földrészre, Amerikára. 1789 a Bastille ostrom, és a Francia 
Forradalom, majd megkezdődnek a Napóleoni idők. 1797 Limában (Peru) nagy földrengés 
pusztít. Ezt követően, a XIX. Században, hasonló nemlineáris időszakban, és az első 
világháború előtt egy évszázaddal 1814-ben teljesedett ki a napóleoni feszültség váltakozást 
okozó történelmi ciklus vége, amely, mint Gaia szívdobbanása, ötven-évenként nagyobb 
erővel megdobban, és hol összehúzódik, hol kitágul a hatására a Bioszféra rétege, és vele 
együtt némelyik, dominánsabbá váló hatalom, talán az emberi életciklushoz is kötődő két 
emberöltős ciklusokban ide- oda ingadozása. 
Már 1808-ban általánossá válik a ribillió és a feszültség, Kitör a Spanyol függetlenségi polgárháború a 
megszálló Franciák ellen, Napóleon megszállja az egyházi államot, elkezdődik az Európai 
terjeszkedése, majd később elfogatja a kiátkozó VII Pius Pápát. 
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Amerikában a közel háromszáz évig erős Spanyolország pozíciói jelentősen meggyengülnek, 
Argentína, Venezuela, Mexikó, az országok a kezükbe veszik a sorsukat, majd a feszültségzóna 
elhagyása után szinte mindenhol konszolidáció, békekötés. Napóleon ekkor vonul be Moszkvába, 
Amerikában kitör az Angolok elleni háború. Az év telében megfordul a Napóleoni sikersorozat, és 
Elkezdődik Napóleoni sereg visszavonulása, térségi dominancia és területvesztése, a csillagjának a 
leáldozása. A következő években megerősödik az összefogás a Francia Császár ellen, és elkezdődik a 
Nemzeti államok kora. 
1811-ben és 1812-ben Amerika legnagyobb, több hónapig tartó földrengés sorozatában december 12.-
én a bolygónk belső életfordulóján a visszatérítő erőhatások és a környezetváltozás (szokatlanul meleg 
tél volt) Hatalmas és hosszú rengés sorozat 1812 februárban folytatódott, ekkor haladt át a bolygónk a 
nagyobb szervezet határfelületének a második részecske áramlás sodrában. A Misziszipi több helyen 
magas gát alakult ki, amelyen visszafelé hatalmas szökőár indult. 
Az eseményben egy távoli és nagy csillagpáros közös határfelületén haladt át a bolygónk, 
amely kétszer és jelentős eltéréssel, (két hónap) három – négy 8-asnál erősebb földrengés 
sorozatott váltott ki. Ráadásul igen tartósan rengett a Föld Közép Amerikában, Mempfis, New 
Madrid környékén:  
A téridő eseményei e Napközeli fordulóponton: (nem lehetetlen, hogy olyan nem bolygó, 
hanem távolabbi felmenői csillagegyüttállás alakult ki, hogy a Napközelbe, az anyjához bújó 
bolygónk ekkor nagyon közel került az anyjához, és a felmenői családjához. A szokatlanul 
meleg Amerikai tél, (egy évvel vagyunk a nagy Orosz tél előtt) tehát a melegfúziós 
életbuborék részből a Föld átkerült egy hidegfúziósabb, alacsonyabb életnyomású, apai 
felmenői életbuborék térrészbe. Magyarországon 1811 februárjában az infláció felerősödött, a 
papírpénzt az ötödére értékelik le, elrendelik az új arányokon a beváltását, a réz hatkrajcáros 
váltópénzt, a szegények (fillérjét) eltörlik. A parasztok nagy részének el kell adnia a jószágait, hogy az 
adókat meg tudják fizetni, a Földbirtokosok és a meggazdagodott hadiszállítók, elveszítik a 
hadiszállításokon megszerzett előnyök java részét, de az államkincstár vér és könny árán egyenesbe 
kerül. (forrás: Az emberiség krónikája, 660. oldal). 
 
 A mélyebb rétegekben folyó feszültségváltozás a Tambora 1815-ös kitörésével folytatódott, amely 
miatt (1816-ban elmaradt a nyár). A megkezdődött az ipari forradalom, elindította a melegfúziós, 
a valóságos lehetőségünknél gyorsabb fejlődést, a polgárosodást, amely az első világháború 
utáni békekötésekben újabb fordulattal a nagy gazdasági válsághoz vezetett. 
 
Hogy megértsük a téridős határfelületeken áthaladás, és a globalizáció, valamint az 
emberiségben pusztító járványok között az összefüggést, gondoljuk át az első világháború 
utáni időszakban kialakult spanyolnátha, becslések szerint 45 millió emberáldozattal járó 
következményét, és a kifejlődésének az ok-okozati láncolatát. Kezdjük egy kis történelmi 
visszatekintéssel. 
 
Az első világháború kitörése, ezt megelőző téridős határfelületen áthaladása, egyre nagyobb 
feszültség növekedést, majd a konfliktus, (impulzus) kipattanását és nagy embertömegek 
együtt és egymásnak áramlását, a meleg és hidegfúzió életideológia, a gyorsabban fejlődés, 
vagy a nagyobb rendezettség kérdésének a vetélkedését eredményezte. A feszültség 
emelkedési folyamat a Santa Maria 1902, kitörésével kezdődött, majd ugyanebben az évben a Mount 
Pelec, Maroque kitörése jelezte, hogy nem csak lokális helyi eseményről van szó. Az évben meghalt 
XIII. Leó Pápa, és megszületett az Orosz forradalom csírája, eszméje. Japán 1904-ben háborúba lép 
Oroszországgal, majd a Véres Szentpétervári vasárnappal megkezdődik az orosz forradalomban később 
vezető szerepet kapó hatalmi átrendeződés. 1906-ban San Franciszkót porig rombolja az évszázad 
legnagyobb, 8,3-as földrengése, (ekkor valahol meghalt, átalakault egy nagyobb energiaszintű támogató, 
valószínűen egy rokon csillag, szupernóvává vált).  Felerősödik a Boszniai válság, lőporos hordóvá válik a 
Balkán, és a Török önkényuralkodót leváltva politikai fordulat kezdődik Törökországban. Ilyen 
globalizációs következményt kiválthatott, és az első világháború feszültségéhez, kitöréséhez hozzá 
járulhatott az 1908-as Tunguzka féle meteor esemény, amellyel azonos évben, 1908 december 28-án,  
(a belső, családi napfordulón), karácsony utáni napon, nagyon erős földrengés rázza meg Szicíliát, 
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amely romba dől, és közel 100-ezer halott, akik részecskéinek jelentős része az e rétegi utolsó 
differenciálódásban véglegesen elbúcsúzik a bioszférától. Ekkor haladhattunk át egy nagyobb 
felmenői szervezet határfelületén.  Meghal Rousseau és a Portugál forradalomban rendszerváltozás 
fejlődik ki. 1910 május 19.-én a Halley üstökös elhalad a Földbolygó, szervezet mellett (pánspermia), 
és világvége hangulat alakul ki. A melegfúziós, vagy és a hidegfúziós életbuborékok határát elhagyva, 
a melegfúziós réteg határán valószínűen üstökösök, (melegfúziós csillagmenzeszek közös tömegbe 
szerveződései, (szén és jég tartalom,), a hidegfúziós rétegek határán aszteroidák, (csillagspermák) 
keringenek. 
Magyarországon győz a munkáspárt, megalakul a Tisza- Andrássy kormány, Afrikában létrejön a Dél-
afrikai Unió. Kitör a Nova Rupta 1912, és felerősödik az első világháború feszültségben változó 
időszaka. A Titanic tragédiájának az évében 1912-ben kialakul a Balkáni Háború, Németország a 
válság elkerülésére erőteljes fegyverkezésbe kezd, háborúra készül. Kínában lemond a császár és 
forradalom alakul ki. A melegfúziósabb, gyorsabban fejlődő Európában a Nők harcolni kezdenek a 
jogaikért, miközben a kasztrendszer alatt sínylődő Indiában Gandhi békés hatalomváltást szorgalmaz. 
Ilyen előzmények után a Balkáni háború kiszélesedik, és kitör az első nagy, Európát is érintő 
világháború, az ipari forradalom után az első komoly hő és feszültség felszabadító belső ember okozta 
energia hullám. Az egész bioszférára kiterjedő gazdasági, politikai dominális átrendeződés van 
folyamatban, a feszültség változások hatalmi átrendeződéseket váltanak ki. Ekkor már javában tombolt 
az első világháború, az ember és a Föld kifordult a sarkából. 
1917 az első világháború lendülete, utánpótlásai kifogyóban, és megkezdődik a nagy Orosz 
forradalom! Litvánia és Finnország függetlenné válik, az USA hadat üzen az Osztrák-Magyar 
szövetségnek, majd egy évre rá megalakul a Szovjet Unió. Általánossá válnak a béke törekvések, és a 
háború lendülete végleg kifullad, és létrejön a Népszövetség. Magyarországon 1919-ben megalakul a 
tanácsköztársaság. A feszültséggel teli időszakot Európában az 1920-as Trianoni békeszerződés zárja 
le. Véget ér egy feszültségváltozással teli korszak, és hamarosan elkezdődik egy másik. 
 
A belső, családi életfordulóba, napközelbe jutó szervezetek, főleg a problémák és a válságok 
felerősödése, a fejlődésképtelenség időszakában, periodikusan összegyűlnek az életforrásnál, az anya 
szervezetnél. Ilyenkor a szintén együttállásban hazalátogató testvéri, rokon, és az anyai felmenői 
szervezetekkel is konzultálva, amely túl nagy azonosság felerősödő hatása, az eltérő apai genetikai 
állománynak túl rossz környezet kialakulása genetikai nyomásnövekedést, lendület nyomásnövekedést, 
kifelé lendülést, újabb elhatározást, nekilendülést hoz létre. Ezt követően a hazai, anyai felmenő ágú 
tanácsokkal felvértezett szervezetek már nekifutnak a korábban nem megoldható probléma 
megoldásának, a potenciál gáton átjutásnak, és bár ez nem mindig sikerül azonnal, a többszöri 
nekifutás, a nagyobb lendületvétel, az anyai és a testvéri vagy a rokoni segítség idővel eredményre 
vezet. 
 
Az 1900-as feszültséggel terhes időszak húsz évig tartó elhúzódása nagyobb tömegszámú, és 
nagyobb térbeli kiterjedésű szervezet, (vagy többes határon átkelés miatti halmozódást) 
határfelületen áthaladást sejtet, amely talán nem véletlenül a napjainknál, 100 évvel korábban 
kialakult feszültség és dominancia átrendeződést váltott ki. A nagy tömegek együttáramlása, 
az emberi szervezetek térbeli besűrűsödése, egymáshoz gravitációs közelsége kedvez a 
szervezetekről szervezetekre könnyebben átterjedő járványoknak. A korábbi 
feszültségváltozás, a külső alacsony életnyomású övezethez közeledés (a Föld részéről) éppen 
egybeesik az első, és később a második világháborúban nagyon rövid idő alatt, nagyon nagy 
mennyiségben felszabaduló hatalmas robbanóanyag, nagy impulzus sűrűséget létrehozó aura 
tágításával, amely alaposan felerősíti ezt megelőző évszázadban kialakult Ipari forradalomban 
megkezdődött melegfúziós irányú változás sűrűség növekedést, amely nagyon felfújhatta a 
bioszférát, és a tőle kifelé eső élőrétegeket.  
Már a két évszázaddal korábban, az 1748-as amerikai, egy évszázaddal későbben az 1848-as 
európai szabadságharcok előre vetítették a feszültséghullámok 100 évente várható 
növekedését, amely azonban a kiegyezésnél még szimmetriába került. Az évszázad elejének a 
változásait meghatározó esemény sorozattal analóg feszültség váltakozás egy évszázaddal 
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korábban, és egy évszázaddal későbben, a napjainkban is, egy nagyobb csillag, felmenői 
szervezet határfelületének, élőrétegének az átlépésekor fejlődött ki.  
Az első világháború lezáródása, a globalizálódott határfelület lebomlása, ismét kedvezővé vált 
a vírusos fertőző betegségek kiterjedés növekedésének, majd átmeneti keveredésre, fejlődésre 
alkalmas időszak után, a polgárosodás, konszolidációs időszaka fejlődött ki. Az 1905 től 
kialakult keveredés és a hatalmi átrendeződések után kialakuló rekombináció politikai és 
hatalmi feszültségváltozásokat hozott létre, amelyekben nemzetiségek és 
szabadságmozgalmak fejlődtek ki, de a háborúk rosszul elsült szimmetriájában nem alakult ki 
az egész Európára kiterjedő együttáramlás. A háborús időszakban megindult ipari és gazdasági 
fellendülés, lendületnövekedést, a konszolidációs időszakban, a nagyobb szimmetria 
kialakulása megakasztotta a fejlődés lendületét, és a korábban jó lendülettel fejlődő termelés, a 
háború után eladhatatlan, az igényhez képest túltermelésbe torlódott. A nagy gazdasági 
válságot már előre vetítette a piac visszaesése, és a közben a lehetőségénél továbbfejlődött 
ipari termelést nem követte kellően a fogyasztás növekedése. A portugál második 
köztársaságot még sikeresen kiemelte a recesszióból a fogyasztással együtt növelt 
termelésnövekedés, (Salazar sikeres központosítása), de az európai, az amerikai és az angol túl nagy 
gazdasági lendület, és az elengedett spekuláció végül a fekete péntek gazdasági 
összeomlásához, az alapok, valódi fogyasztás, (egyensúly) nélkül megnövekvő termelés 
eladhatatlanságához, az igazság kiderüléséhez vezetett. Ezt követően a bűnbakkeresési 
időszak következik, és hol a munkások, hol a rájuk átragadó kommunista eszmék 
átszivárgása, a lehet másképpen gondolat szétterjedése a kétségek felerősödéséhez, gazdasági 
és egzisztenciális újabb elbizonytalanodási időszakhoz vezetett. A lendületet kapó ipari 
termelés túltermelési hullámba növekedett, amely munkanélküliséget, elszegényedést, ez 
fogyasztói és belső piachiányt, termelési és fogyasztási egyensúlyhiányt hozott létre. 
Létkérdéssé vált a termelés tovább növelésének és eladási lehetőségének, illetve a 
munkateremtés problémájának a megoldása. A ki és a szétáramlás felerősödésének az 
elmúlása után összehúzódó, befelé fejlődő centralizációs, törekvések és hidegfúziós időszak 
alakult ki. Többféle, lokálisan eltérő gazdasági és társadalompolitikai kitörési kísérlet 
keletkezett, Hitler féle Német nemzeti állam, a Salazar féle Gondoskodó, központosító állam, 
és az Olasz minta is sajátos központosítást hajtott végre. A Német Nemzeti törekvés erre 
próbált meg nem az országon belüli kiutat, külső differenciálódást és piacszerzést létrehozni. 
A rossz irányú törekvés, a fejlődés és a termelés megfelelő fogyasztói piac nélküli 
túllendülése, a német autópálya építési program már egyenes utat nyitott a második 
világháború, a piac és a nyersanyagforrásokban gazdag területszerző, hódító törekvések felé. 
A nagy amerikai hitelekkel sikeresen belendült német technokrata gazdaságnak, a túlfejlődött 
és egyesült német és amerikai zsidó nagytőkének az élettermékeikhez nyersanyagokra és 
elhelyezésre alkalmas piacokra, nagyobb forgalomra volt szüksége. A második világháborút 
megelőző zsidó tőkekoncentráció erős térnyerése nagy feszültségnövekedést változott ki előbb 
Európában, majd a szükségszerűen kialakult ellenhatásban, Hitler csapata és csatlósaik egész 
Európára kiterjedő népirtásba kezdtek a tőkét és a gazdaságot túl nagyon befolyásoló túlfejlett 
szélsőségesek és a nemzeti fejlődést erősen gátló alulfejlett ellen. 
 
A spanyol nátha: 
Már az első világháborús szervezeti tömörülések, az ember csapatok túl kicsi térben, túl nagy 
sűrűségben összevonása, majd a spanyol polgárháború nagyon kedvezővé vált a korábbi, 
(1905 utáni) globalizáció alkalmával a homeoszférai rétegekbe bekerülő hidegfúziós, nem 
kellő azonosságú vírusok gyors fejlődésére, elszaporodására, majd a rétegekben térnyerésére. 
A vírusok útja legtöbbször, a melegfúziós, nagyobb azonosságú kiáramló változatokkal, a 
baktériumokkal keveredés, és differenciált fejlődés, egyre nagyobb tömegbe épülés. A légtéren át a 
külsőbb rétegek egyesülése közben bejutott hidegfúziós vírusok először a légtér madarait fertőzték 
meg, majd ezek tetemei lehullottak, és a maradékok részben a vizekbe kerülve, felbomlottak 
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differenciálódtak és átépültek a halakba és a szúnyoglárvákon át a szúnyogokba. A szúnyogokba épült 
fejlődési vonalon át a melegvérű gerincesekbe jutottak fejlődtek át, miként a malária ma is ezen az 
útvonalon terjed. A szárazföldön megbetegedett, elhullott már fejlettebb vírushordozó halakat, 
madarakat, baromfikat felfalták, elfogyasztották a patkányok és a ragadozók, ezekből a túlélőképes 
variánsok átkerültek a bolháikba, a baromfikból a tetvekbe és ezekből az emberekhez genetikailag 
sokkal közelebb álló melegvérű háziállatokba. A hidegfúziós, idegen vírusok minden 
generációváltással, minden köztesgazda váltással, minden melegfúziós társsal torlódva, nagyobb 
tömegszámú közös szervezetbe épülve az eredeti genetikai minőségeikből hígulva, egyre nagyobb 
azonosság felé fejlődtek, míg végül elérték a gerincesekre és az emberekre is fertőzőképesség, átugró 
és bejutó képesség, az álcázó képesség megfelelő állapotát, az azonosság elegendő állapotát. Lásd 
később az életterünkbe és az emberbe is bejutó vírusok útja. 
A szervezeteinkben élőkkel kellően nagy azonosságú, már nem teljesen idegen, csak alig más 
alszervezeteket az immunrendszer már nem tudta egyértelműen megkülönböztetni, és mint 
később a hasonló úton bekerülő, emberről emberre közvetlen érintkezéssel terjedő melegfúziós 
AIDS is ezen azonosság növekedést kihasználva tudott elterjedni. Míg a nagyon gyorsan 
szétterjedő egyszerű, de újabb részprogrammal módosult, korszerűsödött influenza vírus a 
spanyolnáthaként ismert tüneteket okozva majdnem ötvenmillió emberáldozatot szedett, a 
hatvan évvel később felismert AIDS is évente majdnem kétmillió, nyilvánosan nem elismert, 
ez ideig közel 20 millió emberáldozatot szedett. A kívülről a környezetben, más szervezetben 
élő ellenség könnyen beazonosítható, eredményesebben támadható, akár a hordozó 
szervezetek kiirtásával, megváltoztatásával is. Lásd az USA politikáját. A belülről támadó, és 
az azonosság köntösében érkező, egyre nagyobb arányban elszaporodókat azonban nem lehet 
szőnyegbombázással kiirtani, nem lehet a hagyományos eszközökkel megsemmisíteni. 
Valószínűen itt lép be az életfejlődés megváltoztatásába a genetikai alapon beazonosítható 
háborús, népirtó törekvés. Az Afrikai és egyéb, viszonylag elszigetelt helyeken, térrészben 
kipróbált genetikai szelekciós kísérletekben kipróbált vírusok és életellenes hatások, kellő 
ellenhatások hiányában mindig kiszabadulnak, és amikor az isteni közösség tudomására jut, 
hogy vetélytársa van a szelekcióban, hamarosan cselekszik. Bár az isten malmai csak lassan, 
de ha beindulnak biztosan őrölnek. 
 
Valószínűen nem véletlen a három-négyszáz éve pontosabban nyomon követhető, kb. 
százévente, 14 x 7 éves ciklusokban felerősödő feszültség váltakozása, és a bolygónk 
globalizációjának az egybeesése, amelyet nagyobb felmenői szervezet határfelületének az 
átlépése, és a homeoszféra éppen túl nagy életnyomásba fejlődése együtt okozott. 
Általában a külső felmenői életbuborékok határfelületének, potenciálgátjának az átlépése, 
környezetváltozás, a kellő különbség lecsökkenése és erősebb váltakozása mindig erős 
feszültség váltakozást hoz létre. Ez hol megnöveli a rétegek mikroszintű szervezeteinek az 
életnyomását, hol a kellő azonosságú nagyobb tömegszámú szervezeteket egymástól 
eltávolítva olyan módon tágítja ki a teret, tolja el egymástól a túl nagy azonosságú, nagyobb 
bonyolultságú szervezeteket, hogy ezek között az együttműködés és az összetartás helyet, 
egymástól eltávolodás, szétáramlás, impulzus és kapcsolathiány, bomlás alakul ki. Az egymás 
és egy közös központ felé áramlás is egy ideig a túl nagy azonosságúakkal impulzusban hiányos 
időszakot hoz létre, de ilyen időszakban a közös áramlás egy belső centrális térrész körül 
fordulatváltozást, lendületösszegződést és később nagyon nagy életnyomást vált ki. A nagyobb 
életbuborékok egymás felé áramlása leszűkíti a közöttük lévő köztes térrészt, és 
kompresszálás közben kiszorítja a határfelületek időrései között még átáramlani tudó kisebb, 
elporladt szervezeteket, de eközben sokkal nagyobb sűrűségű, hidegfúziós szervezeteket szív 
be, és az egymásra összezáródás után ezek szintjén, belső terében hoz létre nagy életnyomást. 
(Hasonlóan vadásznak a delfinek és több más állatfaj). Amennyiben azonban a téridőben 
jelenlévő féreglyukból áramlanak ki, nagyon nagy azonosságú, nanoméretű melegfúziós 
részecskék, az általuk a saját szintjükön létrehozott térnyomás növekedés, a centrális 
térrészből ki és szétáramló minőség, radikális irányokba a kellő azonosságú nagyobb 
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szervezeteket is szétáramlásra bíró, egymástól eltávolító szelet hoz létre. A féreglyukból 
kiáramló, és a másokkal kitöltött térrészekben egymással és a kellő azonosságúkkal, a 
kölcsönhatásra képesekkel történő impulzusnövekedés, a kicsit nagyobb méretű, nagyobb 
térméretű, eltérő tömegsűrűségű életbuborékokat kifelé sodorva, tágító szétáramló, belülről 
keletkező, a téridőt felfújó kifelé ható részecskeszéllel gerjeszti. Ahhoz hogy ezt a folyamatot, a 
féreglyuknak nevezett energiaforrást, életforrás és a tértágulás közötti kapcsolatot megértsük, a közvetítő egy 
későbbi fejezetben ezt bővebben is kifejti. 
 
Amikor az élet valahol nagyon nagy azonosságúvá válik, és az életnyomás az egymásra 
fokozottan kölcsönható képesség miatt az időre jutóan megnövekszik, ez miatt is felszökik, az 
ionizálódó térrész életnyomással túl nagyon feltöltődő, telítődő, de a környezet által tágulni 
nem engedett életbuborékai, sokszögletű, a rendelkezésre álló térrészt teljesen kitöltő ionos, az 
átlagosnál sokkal nagyobb életnyomást kialakító térbeli alakot vesznek fel. Ezzel az 
egymásnak feszülő és egymáson lemerevedő határfelületek leszűkítik, lezárják a nagyobb 
buborékok normál esetben kellően szabad élethézagai közötti átjárókat, (lásd az Aspektus 8 első 
részében a 18 és a 19. ábránál, és az Aspektus 3 ban a Változás és rendezettség 8-9. ábráinál.), teljesen 
kitöltve a rendelkezésre álló tér hézagait leszűkítik a környezetben lévő kicsik életáramlási 
lehetőségeit. Ilyenkor a külső nyomás, ráhatás nem segít, csak megnöveli az amúgy is 
nagyobb életnyomású életbuborékok feszültségét és összetartását, és enyhülés helyett még 
jobban leszűkül a köztes térrészek átjárhatósága, az életpiramis folytonossága. A jó 
Gondviselő előbb gondolkodik, majd nem kívülről gyakorol nyomást az általa 
megváltoztatandó állapotra, hanem sokkal kisebb méretű olyan angyali részecskéket küld a túl 
nagy életnyomású buborékok közötti hézagokba, és a szervezetekbe, amelyek át tudnak 
hatolni a már sokszögletű, ionizált életbuborékok életrésein, időrésein, határfelületein. A 
bejutók előbb növelik a minőségükben a telítettséget, és ha nem találkoznak hasonló, analóg 
más térrészekből érkező ellenminőséggel, akkor a beszállított hidegállománnyal, az elvont 
energiával lehűtik, a túl nagyfeszültségű térrész belsejét. Ez lehűlést, normalizációt okoz. Ha 
azonban az adott térrészekbe érve, más analóg és még kellően domináns szervezet túl nagy 
azonosságú, az áramlási és a terjedési irányukban is ellenhatású részecskékkel találkoznak, 
akkor az adott minőségben a lehűlés helyett feszültség és impulzusnövekedés kezdődik, amely 
ellenkező irányú, tértágító következményt hoz létre. A buborékok közötti térben és a 
habszerkezet hézagai között a buborékok belsejébe mindenfelől bejutva, és a túlságosan 
kitágult buborékok belső határfelületei lévő alacsony életnyomású térrészekbe, az 
életbuborékok belsejében a más irányból, más szervezetből érkezett túl nagy azonosságúakkal 
találkozva, a térrész lehűtése és ridegebbé, gondtalanabbá tétele, a kapcsolatok feltöredezése után e 
nanorészecskék differenciálódnak egymáson, és a közös tér belsejében hoznak létre hőt és 
belső feszültséget fejlesztő, tértágító impulzusokat. Ez a belülről is ható, és a buborékok 
közötti térrészeket is tágító nyomásnövekedés, egyrészt széttolja az addig túl nagyon 
egymásnak feszült, ionizált életbuborékokat, a túl nagyon elmeszesedetteket, a törékenyeket, a 
már rideggé és rugalmatlanná váltakat összetörve, elporlasztva átjárhatóbbá, lehűthetőbbé, 
átszellőzőbbé és jobban keveredhetővé teszi a köztes térrészeket. A következmény, hogy a 
térfeszültség hol az egekbe szökik, hol nagyon csökken, és a belülről felfúvódó, az egymástól 
eltávolodás miatt a másik életbuborékok, a külső rétegek által nem megtámasztott, a tágulástól 
nem visszatartott életbuborékok kellő életrugalmasságú csoportja kitágul, felfúvódik, és teherbe 
esik, azaz a már megszaladó kaotikus állapotokat a normálisra lehűtő, hidegfúziós, belülről őt 
később lehűtő, rendezettebb részecskékkel telik fel. Az életbuborékokba bejutó hidegfúziós 
részecskék végül összehúzódásra késztetik az őket befogadó, de velük lehűlő életbuborékokat, 
és a gravitációs lendületet átvéve áramlani kezdenek a legközelebb lévő, a legnagyobb 
ellenlendület árnyékolást létrehozni tudó, a kialakult minőséggel szemben a legkisebb 
ellenhatást adó, ebből a minőségből éppen alacsony életnyomású, nem telített állapotú 
térrészek, rétegek felé. A már hidegfúziós részecskékkel telített Orgon állapotú életbuborékok, 
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lehűlése és az összehúzódása közben a köztes térrész látszólag tágulni, kezd, és ezzel lehetővé 
teszi a méretben növekvő, átjárhatóbbá váló élethézagokhoz képest kisebbé váló, összehúzódó 
életbuborékok között a nagyobb szabadságfokú, hidegfúziós részecskék felgyorsuló áramlását, 
a buborékok kívülről történő megfelelő lehűtését is. A méretben összehúzódó, most-már 
kívülről és belülről is hűtött, nagyobb térbeli sűrűségűvé, gazdaságosabban kihasznált, az 
átlagosnál valamivel hidegfúziósabb eredőjűvé váló, fejlődő életbuborékokban jobbá válik az 
élet, egyenletesebb az elosztás. Az ilyen állapotfejlődésen átesett, már terhes, nagy belső 
sűrűségű, nagyobb gravitációs, árnyékoló képességű, terhes időszakot élő életbuborékra 
differenciált részecskelendület hat az anizotróp térrészek közelében. Mivel ilyen nehezebben 
átjárható, könnyebben megkerülhető életakadályokat képező szervezetek leárnyékolják az 
izotróp környezet egyik iránya felől érkező, áramló részecskéket, míg a nem takart irányból ez 
a teljes spektrumban erősebb kinetikai lendület átadódás miatt a beépüléssel átadott kicsi 
kinetikai erők elnyelésében differenciálttá válik. Ezért az ilyen szimmetriahiányos hatást 
átvevő Orgon részecskék, az őket a legnagyobb gravitációs eredővel vonzó, az ellenhatás 
hiánya miatt e felé taszító térrész, fogyasztói szervezetség felé fog sodródni, áramlani. 
 
A globalizáción, és a nagyobb felmenői szervezetek határfelületén áthaladáskor, a környezeti 
közeg és a környezet megváltozáskor, és az impulzusban hiányos túl paralel áramlások idején, az idegen 
és eltérő rendezettségű, a saját közegükben már túlszaporodó, túl nagy életnyomás alá kerülő 
életvírusok tömeges, elkerülhetetlen, nem kiszűrhető, nem ártalmatlanítható beáramlással 
megváltoztatják az addig tőlük elszigetelt térrészek állapotát. Az elszigeteltség határainak a 
lebomlása, (vagy az élettér eltérő állapotú közegeit eddig elválasztó felületeken áthaladás), az eltérő 
rétegekbe és ezzel eltérő körülmények közé kerülő életbuborékban, lelassítja, majd megállítja, 
megváltoztatja a korábbi fejlődés, a felfúvódás, a kaotikus változás irányát és tendenciáját. Az 
átlagos állapot, vagy szimmetria felé haladáskor, az életnek a legjobb keveredési és 
életlehetőséget adó életfelületen és állapoton áthaladás során, az addig jó felé haladás 
túlhaladássá, túlfejlődéssé, már rossz irányú fejlődést másféle eredőjű fejlődésre módosítja. A 
célon, a lehető legjobb életállapoton észlelhetetlenül áthaladók, a korábbi jó irányban áramlók 
attól kezdve rossz irány felé haladnak, az előző állapotukban túlfejlődnek, túl eltérőre 
módosulnak, de egyidejűleg kezdőkké és tapasztalatlanokká válnak abban az új rétegben, 
miljőben, közegben amelybe bekerülnek. Az ionos rétegekben az átlagos azonosságú 
állapoton, az adott rétegben változó tömeg közös eredőjén áthaladók észre sem veszik, hogy a 
fejlődésre legalkalmasabb átlagos eredőn áthaladva, egy másik, másban fejlettebb réteg felé 
áramolva, annak a határaihoz közeledve, egyre eltérőbb azonosságúvá, és egyre 
egyértelműbben de másképpen befolyásoltabbá válik a tér. Az átlagos állapotot elhagyók, ezen 
túl és továbbfejlődők, a fejlődési irányukban lévő más közegek, idegen szervezetek által egyre 
másabbá fejlesztett, módosult határmenti térrészekbe kerülnek, amely eltérés és befolyás egyre 
növekszik, miközben a korábbi megismert és megszokott állapot és befolyás csökken. Ha a 
cél, az adott térrész közegében az átlagos, tehát ott a legjobb állapot és a legideálisabb 
keveredés, akkor minden réteg tömegfelezőjén, átlagos tudati állapotán túlkerülés, mássá 
fejlődés, e tudati állapoteredőhöz, azaz a korábbi célhoz képest már túlfejlődés, már rossz 
irányba fejlődés. A jó és a rossz tudati állapotunk szerinti differenciált relatívsága csak a 
korábbi célokhoz viszonyítva értelmezhető az elérni kívánt állapot, cél felé haladó tendencia 
esetén még jónak, ezen a tudat által kitűzött célon, az elérni kívánt állapoton áthaladás után 
ehhez viszonyítva már rossz iránynak. Az átlagos részecskeszervezeteknek ezen térrész körül 
a legideálisabb az élet, miközben a melegfúziósabb, vagy és a hidegfúziósabb, szélsőségesebb 
állapotúaknak ez a még elfogadható, csak eltűrhető állapot. Mivel azonban ők egymástól 
eltérőjű térrészeket és állapotokat tartanak ideálisnak, ezért az átlagosabb utódok, a fiatalabbak 
igénye ilyen téridős állapot idején döntővé válhat. 
A már az érzései és a tudata szerint is rossz irányba fejlődő élet, ezen új, más állapotfejlődés 
felé továbbfejlődését kiváltó és megváltoztató hatások, a haladás irányában lévő rétegek 
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közegeinek, szervezeteinek az időben erősödő befolyásai, az addig kialakult fizikai, kémiai és 
tudati, pszihoszomatikus állapotot módosítják, és ezzel megakadályozzák, hogy az élet céltalan 
tespedtségbe, fejlődésképtelen, állapotba, túl nagy azonosságba merevedjen. A lendületi 
tehetetlenség, vagy és a legjobb vágyott állapoton áthaladás nem ismerete, azaz a tudati 
tehetetlenség, (valószínűen párosul többféle eltérő energiaszinten, de nem teljesen egyidőben kialakuló 
tehetetlenséggel) átviszi az élet szervezettségét az egyes dimenziókban, vágyakban elért 
szimmetrián, az ideális állapotot nem egyformán ismerők, másképpen elvárók elképzelésén. 
Mivel a közös szervezetekbe együttműködésbe szerveződött rétegek, állapota és ezzel a 
környezeti igényre vonatkozó vágya időben és igényben is eltolt, és az egymással még 
együttműködésre képes, de egymáshoz képest is eltérőre fejlődő genetikai változatok száma általában nem páros, 
és valószínűen ideálisan hét, a tömeg felének a határozatlansága, céltalansága, a tömegben kialakult 
megosztottság és a cselekvőképtelenség esetén, az a páratlan számú hetedik szint, amely éppen 
nincs szimmetriában és lendületesen fejlődik, (hazafelé, a saját rétege, vagy szervezete felé igyekszik) a 
katalizátor, a továbbfejlődést létrehozó. Ez a tudatunkban sokféleképpen nyilvánulhat meg. 
Lehet a mérleg nyelve, amelyben a tömegében, vagy és a hatóképességében nagyon kicsi 
számú közösség céltudatossága, a céltalanná váló közegben felértékelődik. pl. egy kis párt 
befolyása, az egymással hatalmi szimmetriába kerülő közegben, és itt nem szükségszerű a két párt egymást 
semlegesítő jelenléte, lehet ez színes, de egymást semlegesítő sokaság is. Lehet e kis rész, a környezet 
szereplőinek a határozatlansága, a kétségek között őrlődő tömegben egy egyszerű őszinte 
gyermek, aki felkiált, hogy a király meztelen, vagy lehet egy tanulatlan francia parasztlány, 
Jean Dark, aki kellően hisz az isteni sugallat által vezérelt igazában, a hitében, és döntésre 
viszi a határozatlan király kétségekben csüggedő hitét a bajba jutott Orlenasi nép 
megsegítésére. Ilyen katalizátor lehetett az 1700 az években a Gulliver képzeletbeli hős elképzelt utazásait 
leíró, a környezeti életközeg visszásságait éles szemmel és tudattal felismerő Jonathan Swift (1666-1745). Swift 
nemcsak azt mutatta be, hogy akár az óriás kerül a hozzá képest törpék közegébe, akár a törpe 
Gulliver az hozzá képest óriások, vagy csak a tudatban eltérőek, állatok vagy tudatos lények, 
mások közé, a másság egészen kicsi lehetősége is megváltoztatja a közeg kialakult tudati és 
ezzel a fizikai állapotát. Swift azonban a fejlődés tényét, az értelembe és a haladásba vetett 
hitet is alapjában megingató, de pozitív gondolkodásról tett tanúságot, aki műveivel, miként a 
fehér elefánt tudatba fészkelése is megváltoztatja a tudat állapotát, befolyásolta a későbbi világ 
gondolkodásának, tudatának, ezzel a valóságának a fejlődését. Swift 200 évvel Einstein előtt 
már leírta a létezés relatívságát, csak a környezete még nem volt elég fejlett ahhoz, hogy ezt 
megértse. A műveiből leírt, megismert társadalmi környezet, közeg állapota, a gazdasági, 
politikai, egyházi közeg, (rétegek) visszásságai napjainkig semmit sem változtak.  
 
A sokféleség, a rétegezettség megértése, lehetővé tette azon felismerést, hogy a gazdasági, 
társadalmi, tudatfejlődési válságok idején, egy egészen kicsi, addig jelentéktelen különbség 
felerősödése, egy ismeretlen szervezetnek a töretlen hite, lendülete is elég ahhoz, hogy a 
közös határozatlanságba süppedt, a fejlődésben megrekedt valóságot kimozdítsa, átvigye 
a határozatlanság potenciál gátján, vagy völgyén.  
Az életpiramisba, egymásra hatóképes fejlődési láncba szerveződő életáramlás megtorpanása, 
azonos fejlettségű más élettel túl nagy szimmetriába kerülése idején, ha a tömegi 
tehetetlenséggel rendelkező (anyag), a tudatlansággal, (csak érzéssekkel) rendelkező átlagos folyadék nem 
képes a fejlődésének a megrekedését okozó túl nagy szimmetriából kimozdítani az életet, akkor vagy a kellő 
hittel rendelkező szellem, vagy csak a jó érzésekkel rendelkező (lélek) élet valamelyik kis tömegszintű, 
nagyságrendű résztvevő együttműködő, egymásra kölcsönható csoportja képes az életet a 
továbbfejlődés túl nagy szimmetriájából kimozdítani, vagy éppen ennek a hiánya esetén ez 
felé visszatéríteni. Ha a nagyobb tömegszámú, együtt nagyobb közös eredőjű szervezetek 
megrekednek egymáson a továbbfejlődés lehetőségében, az élethézagaikon továbbáramlani 
képes, lendületszimmetria, vagy tudati hiánnyal, ezért áramlási, cselekvési, vagy tudati kényszerrel 
bíró kisebb szervezetek, mint a kíváncsi gyermek – előre, vagy vissza áramolhatnak a fejlődés 
lelassulását és torlódást okozó életakadályok között, akár egészen az életáramlást megakasztó, 
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visszatartó eseményig. Ez egyrészt az élet fejlődését megállító életzavar hírét és a megoldandó 
probléma információját szétterjesztheti a különböző szintek között, ezzel a sokféleségben 
kereshetővé válik a megoldás, másrészt kellő sokféleségben, a fejlődésben egymáshoz képest 
is eltolt sokaságban mindig van, olyan szervezeti szint, (szervezetség) amely éppen nincs túl 
nagy szimmetriában, amely mások elakadásakor is megőrzi az életáramló és cselekvő 
képességét. Ha a nagyok egymáson torlódásában a kicsik előre haladhatnak, egyszer eljutnak 
az áramlást megakasztó határozatlanság téridejébe, az életakadályig, az áramlást gátló 
határfelületig, a tudati gátig. Ha a torlódásban elporladó, a nagyokból kiváló, előre küldött 
kicsikből kellően sokan hatnak a torlaszt okozóra, ezt belülről megszűntetve, felbontva, (lásd 
Swiftet), az életakadály elmozdíthatóvá, lebonthatóvá, megszűntethetővé válik. Ha elsőre 
mégsem sikerül, akkor az ügyes kicsi lélek részecskék, az egykor élt, de elporlott, kivált 
őseink jelenben is továbbélő, már nagyon nagy érzékenységű, a legkisebb különbséget is 
megérző, és a kisebb nyomáshiány irányába áramolni képes részecskéi hamar megtalálják 
a válságból kivezető kiutat. Ez lehet visszafelé fejlődés, megtorpanás, vagy és az előző, már 
túl nagy lendületű fejlődésből visszarugaszkodó, visszafejlődés, a lényeg, hogy az 
együttáramló részecske és életbuborék közösség, ekkor teret és helyet, ezzel pedig időt nyer. A 
valamilyen életakadályban torlódásra, túl nagy sűrűségre kerülő, valamilyen minőségben 
nagyon kicsi átjárható részre, ionos és ionizált állapotúra, összenyomódott térrész, ha 
felbontják és elvezetik a túl nagy életnyomást okozó dugót, a továbbáramlási lehetőségnél a 
sűrűsödés fellazul, kitágul, ezzel lehetővé válik az áramlási rendezettségnek a kisebb 
életnyomású térrész irányába kiterjedése, az életakadály megkerülése, áthatolás a téridőben 
kifejlődött életakadályon. Ha az átlagosabbak, vagy a kicsik kerülnek túl nagy szimmetriába, 
hasonló kicsik által akadályozottá válik az élet továbbáramlása, akkor jönnek a kicsiket 
megsegítő, túl nagy lendülettel, túl nagy tömegszámmal, kinetikai, vagy tudati 
tehetetlenséggel érkező nagyok, akik nem ismerik fel a kicsik lélek, vagy analóg élő mivoltát, 
és anyagnak tekintve az életakadályt áttörtetnek, legyenek azok kicsik, vagy nagyok, hegyek 
vagy völgyek, átcsörtetnek az élet továbbfejlődését gátló akadályain. Ha a nagyok nincsenek 
szimmetriában, a kisebbek az életet továbbgerjesztők, de ha a nagyobb tömegszámú, vagy a 
sok érzéssel rendelkező egységeik elakadnak, akkor jön az ész, a tudás. Ha ez is kudarcot vall, 
akkor jön a Jean Dark féle érzés és hit, de ha ez sem elég, akkor jönnek az isteni közös tér 
nagyon nagy érzékenységű lélek részecskéi, akik a legkisebb különbséget is megérezve 
megmutatják az élet válságaiból, a nagyobbak torlódásaiból kivezető kiutat. 13. ábra a hideg és a 
melegfúziós pár szervezet. 
 

 
Az éjszakát uraló és a nappal között az egyik irányban alkony, a másik irányban hajnal jön létre. 

Mivel a szorult életérzést okozó élethelyzetbe kerülő részecskék térideje egyre nagyobb 
változás sűrűségűvé, kaotikussá, a benn változó, de ennek a számukra átláthatatlan változásnak a 
mikéntjét és a hogyanját még nem megértő többségnek egyre kiszámíthatatlanabbá válik, ezért a túl 

A jobb oldali hidegfúziós eredőjű 
környezet éppen a térrész központja felé 
áramló, hidegfúziós, pihent, lehűlt és 
megnyugodott, centralizáló, anyagba 
épülő, férfias részecskéi befelé rendezett 
irányba áramló állapota miatt 
összehúzódó, sűrűsödő állapotba 
fejlődése, a befelé ható lendület (akarat, 
érzés) többségbe kerülése esetén, a 
térrész középpontjában fejlődőket előbb 
lehűtve központosítja, majd besűríti, 
ezzel egyre nagyobb változás sűrűséget, 
nagy centrális életnyomást hoz létre.  
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gyorsan fejlődő térrészből, az érzésszintre visszabomló, a tudatosságot is elvesztő részecskék, 
fejet vesztve és vezetőiket elhagyva keresik a kiutat. Az ilyen szervezet az élet külső felszínén 
hidegfúziósnak és férfiasnak látszik, de az átlagos eredője a jelen felszínén még kellően vegyes, 
együttműködő. Bellül azonban már melegfúziós, túl nagy azonosságú többség fejlődik, amely erősen 
nőies, kifelé áramlani igyekvő, másokat kiszorító. A bomlás és a kaotikus életállapot a belső 
térrészben addig fog erősödni, amíg az új élethelyzettől már félő, a kiutat megértő részecskék 
meg nem nyugodnak, vagy el, ki nem áramlanak, azaz a már kaotikus, a folyamatokat 
megérteni és követni már nem képes részecskék ki nem szorulnak a hidegfúziós, kicsire lehűlt 
állapotú, de nagy teret uraló belül nagy életnyomású szervezet szorításából. A kisebb 
egységekre lebomlás, a tapasztalatszerzés, a nagyobb áthatolóképességűre fejlődés teszi 
lehetővé a kiút megtalálását. Más esetben a közös és azonos állapotra bomlók, az 
ostromlottak egyre nagyobb életnyomásba, ellenállásba fejlődése megállíthatja a beáramló, 
invázió lendületét, az ellenállás, a forradalom, a melegfúziós akarat kirobbanása esetén, akár 
időben későbbre, generációval eltolva ellenkező irányú életáramlást hozhat létre. Ha azonban 
az egymás felé áramlás, és az összetartás, célra tartás igénye, energiája, lendülete vagy és az 
utánpótlása nagyobb, a hidegfúziós részecskék beáramolhatnak a nekik idegen, de jó hatásokat 
hátrahagyó, a környezetet ilyenre átalakító, ezzel a beáramlók élet és fejlődési lehetőségeit 
megnövelő térrészekbe. Ilyenkor a legnagyobb érzékenységűre, elpárologni képes, anyagtalan, 
vagyontalan, kötődés nélküli, neutrális lélek állapotúra lebomlott, és e minőséget egyre jobban kifelé 
szorító túl nagy azonosság miatt, az ilyen minőségben még nem telített térrészek felé kifelé 
kényszerülő részecskék megtalálják a kiutat az éppen náluk kisebb életnyomású térrészek felé, 
mint a Mongolok és a Szkíták, vagy a Barbárok támadásai elől menekülő Magyar törzsek a Kárpátok békésebb 
völgyei, medencéje felé. A lebomló, már túlfejlett környezetbe kerülő, vagy nagyon 
határozatlanná vált valamilyen szintű előd szervezettség, a másvilág azonban nem közelíthető 
meg, az útba kerülő életakadályok, potenciál gátak a térrész eddigi elszigetelődését létrehozó 
határfelületek, külső rétegek határain áthaladás, vagy a korábbi élethelyet, élettért a későbbi 
élettértől elválasztó idegen szervezettség életspirálja által létrehozott köztes merőleges 
áramlású terének az átáramlása nélkül. Ha túl azonos fejlettségen, azonos téridő frekvencián 
vannak az életakadállyal, akkor torlódniuk és várakozniuk, fejlődniük, az azonosságban 
hígulniuk, mássá, kikerülhetővé fejlődniük kell. A határoknál torlódás a keveredéssel és a 
vegyüléssel nagyobb azonosságúra, a közös frekvenciát és a közös gondot megoldó 
képességűre, együttműködésben kölcsönható képességűre fejleszt.  Miközben a torlódást, 
életáramlási zavart létrehozó másik szervezettséggel azonos frekvencia, azonos minőség 
fejlődik ki, az eltérőre eltolódó, vagy felharmonikus frekvencián az átáramlás az élethézagok 
között megkezdődhet, és kisebb egységekben, valamilyen kisebb tömegszintre visszabomló, 
vagy nagyobb azonosságúra fejlődő egyedekben sikeresen létrejöhet. Ez előtt egy ideig 
szükségszerűen egymás mellett párhuzamos együttfejlődésnek és együtt haladásnak kell 
kialakulnia, mire a megfelelő frekvenciákat és ritmust, az áthatolásra alkalmas tömegszámot, 
állapotot, fejlettséget megtalálja a másik szervezeten át továbbáramlani igyekvő, még mindig 
lendület tartalékkal, akarattattal, továbbfejlődési vággyal, vagy csak valamilyen szinten 
megfelelő tehetetlenséggel, azaz még kellő különbséggel rendelkező szervezettség. Más 
esetben nem kell az egész tömegnek áthangolódnia a torlódást okozó idegen szervezettség 
frekvenciájára, hanem elég tolmácsot, kisebb csoportot, küldötteket átfejlesztenie, közvetlen 
szót érteni, az életakadályt okozóval, hogy a terén békében áthaladhasson a neki ártani nem 
akaró. 
 
A határfelületek,  a fejlődést akadályozó téridős életakadályok előtt torlódás, az életáramlás 
lelassulását, izgalom és feszültség növekedést, gerjesztettséget differenciálódást okoz. A cél 
felé haladók előtt tornyosuló, vagy azonos frekvencián, téridős fejlettségben éppen 
ellenirányba, vagy nagyon kölcsönhatóképes eltérő irányba áramlók által létrejött életakadály, 
torlódást, állócsomót, nagyobb térsűrűségű anyagi szervezetet hoz létre, az életáramlási 
lehetőségre találók egymást időben és sorban követők füzérpályáján, a tereket részekre, rétegere választók, 



 135

tagolók átjáróinál. Az elöljáróikat és egymást a fejlődésben, az életáramlásban is utolérők, 
állócsomóba, anyagi sűrűségű téridő állapotba, közös együttáramló szervezettségbe fejlődők, 
egymással egyre nagyobb térbeli hatóképességűre gazdagodnak, okosodnak, erősödnek, de 
eközben kényszerből differenciáltra, sokféleségre fejlődnek. Egyesek a nagyság felé, mások a 
magányosság, vagy-és a nagyobb lendület, vagy a több érzést adó lélekszint felé fejlődnek, 
azaz egyre sokfélébbé, egyre nagyobb eltérés felé, a sokféleség felé, nagyobb biodiverzitásúra 
fejlődnek. Az eltérőre szakosodás, a más szinten a problémák keresése és megoldása, a 
sokféleségre fejlődés, kellő összehangolás és szinkronitás esetén - hamarabb találhat választ az 
elakadást okozó problémára. Miközben a központi anyagi állapot felé fejlődő tömegnek csökken 
a kisebb tömegszámú részecskékre az érzékenysége, és a nagyobb közös erő állapota felé 
fejlődik, a magányosság felé fejlődők, a lebomlók, a kicsiség, a másik útra térülők a lélek 
érzékenyebb, áthatoló és szétszóródó képesebb állapota felé fejlődnek. A nagyobbak és a 
kicsik egymással az időben párhuzamosan, azonos térrészben keresik a kiutat az élet közös 
együttfejlődésre rosszul ható, csak néhánynak jó hatást okozó válságából. Az egyre kisebb 
tömegszámúra, de nagyobb áthatoló képességűre lebomlók a környezetbe mindenfelé szét és 
kiáramolva keresik a valamilyen életminőségben, téridős fejlettségben éppen kisebb 
életnyomású térrészt, a járható jó irányt. A környezetben, az életakadályok előtt, - legyen az 
bármilyen energiaszintű és tömegszámú részecskék határfelülete, potenciál gátja, eltérő áramlási rendezettségű 
életfelülete – szétszóródó, majd ebben az állapotban átjutó, az átjutásról és az új környezetben 
talált állapotokról, rendezettségről és tapasztalt fejlettségről a visszaérkezés után hírt adó, még 
nagyobb áthatoló képességű, fiatalabb információs részecskékkel visszajelzést küldők jelzik a jó irányt. A 
régi szervezetből, más sokféle lehetőséget ismerő, legfejlettebb átlagos neutronok felé 
továbbítódnak, a környezetbe szétszóródott, és az idegen környezetben rendszeresen párosodó, még kellő 
lendülettel rendelkező részecskék által a korábbi frekvencián és téridő állapotban változó 
szervezetekbe visszaküldött, a hírvivő utódokban visszaérkező jelzések és információk. Az 
információkat vevő fejlettebb neutronok az eltéréseket és az összefüggéseket is ismerik, akik 
az engedő tendenciákat, a növekvő lehetőségeket is megérzik, és a visszaérkező 
összefüggéseket megértik.  
Két esetben nem jönnek vissza a jelzések. Ha a valamelyik irányba kiküldött, kiáramló részecskék nem 
érkeznek vissza, ennek az oka időbeli késleltetés, elnyelődés, vagy olyan sikeres szabad irányra, térrészre találás, 
amely felé lehet fejlődni, áramlani. A visszaérkezés hiánya azonban arra is utalhat, hogy az adott irányban olyan 
nagyfogyasztó található, amely olyan kicsire porlasztja el az elfogyasztott küldöncöket, hogy ezek visszaérkező 
részecskéi időben sokat késnek, vagy és nem kerülnek közvetlen kölcsönhatásba a maradványokhoz képest túl 
durva kiküldőkkel. Ha a kiáramló részecskék lendülete, a változtató képesség különbség és utód 
információ nélkül elfogy, azaz semlegesítődik, a lendület, - mint a vízbe, sűrű folyadékba lőtt 
golyó lendülete elnyelődik. Azonban valószínűen minden fékeződést, ellenhatást okozó 
változáskor keletkezik a változó térből ki és visszaáramló információs, még elég azonosságú 
részecske, ezért az impulzusba kerüléskor különböző mennyiségben és sebességgel az 
eseményekről és a történésekről visszajelző, visszaérkező részecskékre lehet számítani. Akkor 
érkezik vissza a legkevesebb visszajelzés, ha valamelyik irányba kiáramló részecskék nem 
találnak kellő különbségű, a téridőben azonos fejlettségű ellenállásra, azaz a visszaérkező, 
küldönc utód részecskéik az egymással összeérő felderítők egymással párosodásból 
keletkeznek, azaz az elődeiknél nagyobb azonosságúak. Ha már korábban kiáramló, de a 
környezet valamilyen elég nagy azonosságú szereplőin, életakadályoknál torlódó elődeiket 
érik utol, vagy és a más irányból azonos célba, azonos térrészbe érkezők, és egymáson 
differenciálódók a valamikor közös szervezetből indulókat, a nagyobb azonosságúakat érik 
utol, vagy ilyenekkel találkoznak, párosodnak, az azonosság a vissza és szétáramló utódokban 
törvényszerűen nőni fog. Ez azt a jelzést, értelmezési lehetőséget küldi vissza, a jeleket és az 
információkat befogó, értelmező, nagyon nagy érzékenységű őssejteknek és neutronoknak, 
hogy ebbe az irányban, térrész felé nem lehet tovább fejlődni, a térrész azonos minőséggel 
telített. A már az azonos minőséggel telített térrészek tehát nem javasolt, vagy tiltott fejlődési 
irányt jelenthetnek, amelyekben az azonosság az életre jó hatása, ha tovább telítik azonos 
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minőséggel már rossz hatássá fejlődik. Ha azonban a téridőben szétáramló részecskék egy 
része, jelentősen megváltozva, az azonosságában kellően felhígulva, mássá válva érdekes, 
sokaknak tetsző, újszerű hatásokba, de még kellően együttműködő képes, egymásra 
megfelelően kölcsönhatóképes életváltozatokba fejlődik, akkor ez jó fejlődési lehetőségnek 
minősíthető, amely irányban még nincs telítettség, életuntság és megunt, kiismert, unalmas 
állapot. A még kellő azonosságú, de már elég nagy másságú térrészek, amelyekkel még 
megfelelő kölcsönhatás és együttműködő képesség fejlődhet ki, nem a túl távoli galaxisokban, 
hanem a szomszédos rétegekben, a határfelületeink közelében keresendő. Bár lehetséges, hogy 
azonos időben eltérő térrészekben egymással párhuzamos fejlődésben olyan az eredőjükben 
túl nagy azonosságú életváltozatok is kifejlődhetnek, amelyek még megfelelően kölcsönható 
képesek egymásra, de ez az eltérés, vagy és az azonossági eredő, ha velük szemben áramlik, 
ellenkező cél felé halad, nagy eséllyel nem az együttműködésre, hanem a vetélkedésre, 
egymás kiirtására elég. Okkal lehetnek elszigetelve a tér már nagy tömegre fejlődött, de 
túl nagy azonosságú részei egymástól. Már a túl nagy tömeg túl azonos állapotra 
fejlődésének is nagyon jelentős a megmaradó képességre ható rossz eredője. Ezeknek az 
életváltozatoknak a fejlettségi azonossága kellően nagy lehet, de a téridőbeli koordináták, azaz 
a körülményeik azonossága minél távolabb fejlődtek egymástól, annál kevésbé egyező. Hogy 
miért szigetelődnek el e térrészek egymástól, annak nagy eséllyel a fejlődésbeli eltérés az oka, 
amely már egy életperiódussal fejlettebb különbség esetén is az egymással való 
együttműködés, békés együttélés helyett, az egymás elfogyasztásához, vagy végzetes nagy 
impulzushoz vezethet. Bár ilyenkor a tér és az idő állapota, a dolgok megismétlődési, 
újrakezdési lehetősége főnixszerűen újjászületik, a fejlődés és az evolúcióként ismert közös 
bonyolultság valamilyen sokkal kezdetlegesebb állapotról újra indulhat. A túl nagy 
tömegszámú terek és szervezetek még nagyobbakká fejlődése, egyesülése azonban 
veszélyezteti a kialakult téridőbeli egyensúlyt, az isteni fennhatóság, és a Gondviselés 
mindenhatóságát, az élet egyértelműségét. Ha az egység a legfelsőbb szinten is kétséggé és 
bizonytalansággá fejlődik, az isteni szervezettség és a kialakult állapot megmaradása is 
veszélybe kerül. Tehát okkal vannak elszigetelve az élet kellő azonosságú szervezetei, mint 
a megfelelő távolságban fejlődő csillagok egymástól.  
A tér és az idő, a természet szabályai szerint, ha a nagyobb tömegszámú szervezetek közös 
térben egyesülnek, a párosodási impulzusokban differenciálódnak, de időfolyamatként ismert 
változási sorozatban azonos mennyiségű, a téridőben és a környezetben szétszóródó, részben 
kicserélődő utód részecskékre is bomlanak. Az egymásra nagyon erősen kölcsönhatóképes, 
egymást gerjeszteni, (a fogyatékosságaikat és a hiányosságaikat is visszatükrözni képes) 
egymásnak inverz azonosságú, tükrözött minőség nem bír kis térrészben megmaradni, ezért 
egymásnak áramolva, elrugaszkodnak egymástól. Az ilyen, a hibáiban és az erényeiben is magát 
meglátó azt érzi, hogy a másik, aki ugyan olyan mint ő, (konkurens) ugyan arra törekszik, teret 
és lehetőséget vesz el tőle, ezért megelőzésből, önvédelemből a nagyobb életnyomásra kitágul, 
a  másiknak torlódásban halmozódik és igyekszik továbbáramlani, kiszorítani az útját álló 
szervezetet, életakadályt a saját megszokott életteréből. Ezt sok szülő joggal észleli a felnőtté 
váló és a rossznak érzett saját tulajdonságait visszatükröző, közel azonos téridő szerkezetű 
utódjánál. 
Más lehetőség az időbeli késés. 
Ha a saját belső környezetüknek rossz, az életlehetőséget rontó hatásokat termelő szervezetek, 
eltávolítva a nekik rosszat a közvetlen közelükből, (esetleg csak átdobva a szomszédba, vagy és a senki 
földjére, a mezsgyére), telítetté teszik a rossz hatásaikkal a környezetüket, ez esetben igyekeznek 
ezeket egyre messzebb eljuttatni, hogy minél nagyobb időbeli késedelemmel, vagy ne érjenek vissza. A 
kevésbé zavarás érdekében nagy idő távolságra elküldés azonban nemcsak egyenes utakon, hanem 
cikk-cakkos belső életáramlásban, állandó továbbterelésben is megvalósulhat, és a rossz hatásoknak az 
állandó elterelése, megtévesztése, kerülő utakra terelése is meghosszabbítja az azonosság teljes 
telítődés nélküli élethosszt. Amíg egy szervezetség távol tudja tartani a benne keletkezett, neki rossz 
hatásokat, és azok nem zúdulnak vissza a nyakába, azaz nem alakul ki a mindenben azonosan 



 137

túltelített, túl nagy biodiverzitású, másokkal és a környezettel azonos állapot, az elszigetelődés és a 
másság határai fenntartják a képesség hiányokkal és felbontási többlettel rendelkező elismert egyediség 
állapotát. A másság azonban csak a közvetlen környezeti, a helyi igényekhez képest számít. Hiába a 
másság, ha az nem kell senkinek, tehát olyan másságra és egyediségre van igény a kellően megbecsült 
élethez, amelyre, az érdekessége, a hasznossága, a ritkasága, az energiája, a tudása, a hűsége vagy és a 
bölcsessége, tehát valamilyen fontos domináns, a környezet által kellően el ismert és értékelt 
tulajdonsága miatt mások igényt formálnak, és ennek az élvezete, hatása érdekében képessé válnak a 
nekik feleslegben lévő, vagy egyéb értékes hatásaikból áldozni. Ha egy szervezet sikeresen eléri, hogy 
a hozzá hasonló, neki konkurenciát jelentő analóg szervezetek, kiáramoljanak a környezetéből, 
inaktívvá váljanak, vagyis mesterséges hiányt alakít ki az ilyen, vagy olyan módon, erővel, furfanggal 
stb. saját hatással elért eltávolításukkal, ez esetben is elérheti a jelenléte megbecsülését, a fontosságot. 
Ki emlékezne a szürke kis Luciferre, ha nem ötlik az eszébe az a mentő gondolat, hogy másoknak 
megmutassa, hogy ott van a Kánaán. Mire a lelkes tömeg a mutatott hely, a cél felé áramlott, Lucifer 
felértékelődött, neves, közismert és megbecsült, páratlan ördöggé vált. Mivel a társai a mutatott irányba 
áramlás során egymást életáramlási élményekkel is gazdagítva valóban érdekesebb, kevésbé unalmas, a 
helyieket kiszorítható, megváltoztatható térrészre találtak, a sikeres manőver megbecsültté emelte a 
talán véletlenül, talán a kétségbe esése határán ösztönösen cselekvő, a belső parancsnak engedő 
Lucifert. Mire a megtévesztettek visszaérkeznek, addigra Lucifer is úgy járt, mint Naszredin Hodzsa és 
szamara egy hármas viszonyban, aki jó pénzért megígérte, hogy megtanítja a szamarát beszélni. Mire a 
negyedik feltétel, dimenzió, a fogadási idő letelt, addigra vagy a szamár, az alany, vagy a fogadó, vagy 
Naszredin Hodzsa valamelyike bizonyosan nem fog élni, de ha mégis, bármelyikük megváltozása után 
a azonos helyszínre visszaérők már nem azt a szervezetet, nem azt a környezetet fogja ott találni. Ha a 
nagyobb és gyorsabb fejlődésre vágyók kivonulnak a már a rossz hatásaikkal túltelített, ellenségessé 
tett térrészekből, úgy járnak, mint a Mózes által Egyiptomból kivezetett Zsidók. Bár a kivonulással 
mind a két nép szegényedett egymás hatásaival, de a zsidók és héber elődök gazdagodtak a Sínai hely 
és a holt tenger térségében talált szervezetekkel, míg az Egyiptomiak nagyobb térre, és több 
életáramlási szabadságra tettek szert, de megörökölték Sára és leányai melegfúziós részecskéit, a velük 
korábban megtermékenyített Nílusi vidéken ott hagyott baktériumait. 
 

Ha visszatérünk az előző 13. ábra, és a későbben ismét bemutatott  14. ábra megértéséhez és 
magyarázatához, akkor meg kell ismernünk a kék, hidegfúziós hatásokkal túltelítődő, ezért a 
melegfúziós, túl nagy változás sűrűségű állapotúvá, nagyon nagy életnyomásúvá váló térrészt 
leértékelő, elértéktelenedővé fejlesztő, ezzel a saját már túltelített térrész elhagyására, vagy átalakulásra 
kényszerítetteknek már, nem elviselő fejlődést létrehozó folyamatot. Ha a szervezet feltöltődése, 
anyagcseréje, a felépülése és elfogyása, a folyamatosság, vagy és a szinkronitása nem eléggé 
jó, akkor az eltávozókhoz képest elégtelen időbeli töltődés esetén lefogyás és kiszáradás, 
összeesés, túl magas arányú töltődésnél torlódás, állócsomó, telítődés, elhízás, térfogat és 
nagyobb tömegbe növekedés, melegfúziós állapot alakul ki. Ezt a folyamatot kövéredésként, a 
változás sűrűség és a szervezeti teher növekedéseként ismerjük. Az azonos életminőséggel 
túltelítődés a nagyon sokfélévé fejlődési következményt hoz létre. Ez a magas biodiverzitás és 
a túlérzékenység felé vezet. A minden jóval elárasztás, a valamiben az igénynél nagyobb 
túltermelés nemcsak túl nagy kínálatot, hanem elértéktelenedést, és másokkal, a túl azonos 
hatásúakkal könnyebben helyettesítési, mellőzési lehetőséget hoz létre. Ez vagy 
megváltozásra, átalakulásra és gyorsabb fejlődésre, vagy a személyiséget nem elég jól 
megbecsülő, energiával nem eléggé jól (nem az igényei és a szükségei szerint) ellátó térrész, 
környezet elhagyására ösztönöz.  
Az élet küzdelmes harcában már elfáradtakat az első nagyobb határfelületnél a lendületben, (2. 
életfázis, periódus, embernél a 20-as évek), vagy az erő aspektusában, (3. életfázis, periódus, az 
embernél a 30-as évek), vagy a tudati fejlettségben (4. életperiódus, az embernél a 40-es évek) utolérő 
utódoktól kapott hatások, ösztönzés miatt, az őket utolérőktől új erőre kapva, továbbfejlődésre 
kényszerülnek. Idővel elkerülhetetlenül elérik a tudatfejlődés magasabb fokának tekinthető, a 
megértéshez vezető 5. periódus, életfázis, határfelület téridejét, (az embernél az 50-es évek) 
fejlettségi állapotát. Az élet ezen időszakban már egyre fáradtabb, egyre kevesebb lendülettel, 
de egyre több tudást adó ismerettel és megértéssel rendelkezik. Sokan, kisebb lendülettel, 
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kevesebb elhatározással, vagy kitartással indulók nem jutnak át a második, vagy a harmadik 
életfelületen, és ha túl nagy szimmetriába kerülnek, elakadhatnak, lebomlódhatnak a másokon 
torlódó életakadályoknál. Az erő és a tapasztalat, a tudással és megértéssel, a kitartással, és az 
erőbeosztással fűszerezve átvezet az ötödik életperiódust határoló életakadályon, a hatodik 
ajtón, határfelületen, (embernél a 60. évtizedén), amelykor már nem a kezdeti lendület, hanem a 
megismerés megértett bölcsessége, az értelem és a tudás átadása az életakadályon 
továbblendítő hatás. Az élet többsége, - bármely energiaszinten – az eredőjében és a 
statisztikai átlagában nem éli túl hatodik életperiódust, (az embernél a hatvanegynéhány évét), amely 
a felbomláshoz és a kialakult téridőbeli szerkezete átalakuláshoz, a más élőrétegben és a 
másvilágon eltérő minőségben folytatott életáramlási lehetőséghez vezet. Ha az élet hat 
egymástól egy kicsit eltérő téridős szerkezetű állapotában nem épül fel kellő eredő 
szimmetriában az érdeklődésből, a kíváncsiságból, a kipróbálásból, az isten tagadásából, (a materialista 
állapoton át), a miért éppen én, (alkudozás) után kifejlődő bölcsesség, a megértő képesség és az elfogadás, a 
halálhoz vezető élet hatodik ciklusáig, akkor az élet továbbfejlődési lehetőséget, szép őszt adó 
utolsó stációja, életciklusa sem fejlődik ki. A szimmetria hiánya, vagy a túl nagy szimmetria 
egyaránt káros, a túl gyorsan égés azonos impulzus mennyiség esetén gyorsabban hamvaszt el, 
de aki megfelelően beosztja az életerejét, a rá bízott Gondviseltek energiáit, az 
egészségét, az lehetőséget kap a szép alkony, és a megfigyelési lehetőség hetedik ciklust is 
megadó jutalom játékára. A hetedik határfelület, életidő határ, (stáció) (embernél a 70. életév) 
átlépése már ajándék, amely a kezdetben kapott hatások, energiák maradéktalan visszafizetése 
után, a többletként leadott energiák és jó hatások után, a kapott kamatok élvezéséről szól.  
Az élet hetedik stációját, a halálhoz vezető stációt a szervezetek 90 %-a nem éli túl, de a 
megmaradók, és továbbélők, 10%-a még nagyobb lehetőséget, az általuk már megértett, 
kiismert életjáték szemlélési, másokon keresztül látott és élvezett lehetőségét kapják jutalmul. 
A nagyon szabálytartó, nagyon bölcs, sokra hatóképes csillag és galaxis szervezetek 
valószínűen annak a bizonyítékai, hogy a nagyon jól beosztó, nagyon sikeres folyamat 
szimmetria körüli megfelelő szinkronváltozásban élő szervezetek maradék 1%-a, és ennek a 
további 1%, egyre nagyobb lehetőséget kap, hogy a benne kifejlődő utódnemzedékeknek 
életáramlásra alkalmas életteret adhasson, és külső, már objektív megfigyelőként, az 
emlékezetben rajtuk keresztül újra átélhesse, újraérezze az egykori fiatalsága  szépséges 
életörömeit. 
 

Az előző ábrához más aspektus szerinti visszatérés, megközelítés a kölcsönható mechanizmust 
igyekszik megértetni. Ehhez előbb szükséges lenne megérteni, az óvodai kölcsönhatást. A nagyobb 
szervezetekből, sokszor azok feleződésével, osztódásával létrejövő kisebbek az élet 
fraktálrendszerében, életpiramisában csak az alattuk, vagy és a felettük lévő eltérő, de még kellő 
azonosságú szintekre, szervezetekre kölcsönható képesek. Miként az óvodákban, vagy az iskolákban, a 
katonaságnál nagyság szerint sorba álló, sorba rakott szervezeteknél, a dominóhatás nemcsak az azonos 
szintűek felé működik, hanem a kisebbektől a nagyobbak felé, és a nagyobbak felé a kisebbektől is. Ha 
az egyik kölcsönható szervezet a saját tömegével és az eldőlő lendületével, együttes eredőjű kinetikai 
hatással, a hatókörön belüli távolságban el képes dönteni, meg képes mozgatni egy nála éppen a 
tömegével és a lendületkülönbséggel, vagy és a fejlettségi különbözettel megmozgatható, lendületbe és 
életmozgásba hozható nagyobb szervezetet, akkor megfelelő építési sorrend, távolság és az egyszerű 
fraktálszabály betartása esetén, jó sorrendű kölcsönhatás segítségével bármilyen tömeget képes 
mozgósítani. A nagy csak az erővel tud hatni, de a már megszerzett, örökölt erő nagy hatóképességet 
ad, ha megfelelő fejlettségű szervezet örökli. A szkeptikusok erre azt mondják, hogy a nagyobb erővel 
hatni nem nagy kunszt. Viszont ebben az esetben a nagyság éppen attól alakulhat ki, hogy a naggyá és 
a tudatában is fejletté, megértővé váló szervezet már nem él vissza a nagyságával, az erejével. Az isteni 
állapotot, és mulandó tökéletességet elérőnek már nem kell külső korlát, határfelület, azok már benne 
alakultak ki. Miként az orosz Katyusa babáknál, a rejtett belső tartalomban már ott van a kész, aki bár a 
tömegben, vagy csak a méretben kisebb, de a lendületével, vagy a koncentráltságával erősebb 
hatóképességű, nagyobb életnyomású analóg szervezet, életbuborék. A kicsik döntési lehetősége egyre 
nagyobb analóg tömegméretű, de egyre nagyobb tehetetlenségű, egyre lassabb reakció idejű 
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szervezetek felett hatóképességgel bírhat. Feltételezhető, hogy az isteni tér részecskéi közel azonos 
hatóképességgel bírnak, de ez vagy a tömeg és a lendület szorzata, vagy a tudás és az megoldó 
képesség eredője, vagy bármilyen másik két olyan együttható fő tulajdonsági tényező, amelynek 
az eredője megegyezik a mások eltérő tényezőkből fakadó eredőjével. Pl. a tömegszám, és az 
életnyomás megegyezhet a nagyobb sűrűségű hidegfúziós részecskék lendületnyomásával, stb. 
 

Ha feltételezzük, hogy a korábbi nagy tömegű részecskét tartalmazó, már valamilyen genetikai 
hatásokkal, minőséggel túltelítődő térrész, az élőréteg, élethelyszín elhagyása miatt, a korábbi 
nagy közös tömegből egyre kisebb tömegszámban együttáramló de még szervezett közösség egyre 
kisebb egységekre lebomló részecske csoportokra alakul át. Ez esetben meg lehet érteni, hogy 
az anyagi szervezetektől, a nagyobb állócsomóktól (a városállamoktól, részecske településektől) az 
életspirálon távolodó egyre kisebb tömegméretű (számú) szervezetek, egyre kisebb 
életbuborékokba, városokba, községekbe, tanyákba fejlődnek. Tehát a szervezetek azonossága 
az életközponttól távolodás felé, az azonosságban ritkuló térrész, a környezet felé egy ideig 
csökken. Bár a környezet felé továbbáramló, az egyedekben, az elődökből utódokra kicserélődő 
csoportok létszáma, a tér eredő kitöltése nem szükségszerűen csökken, de a kezdeti nagyobb 
azonosságú minőség megváltozik, az állomány jelentős része kicserélődik. Az életforrástól 
távolodva az együttáramlók közül kiesők, lemaradók helyére, fiatalabb, egyre kisebb 
tömegszámú, egyre ritkuló eredeti azonosságú utód részecskék kerülnek. Mint a vonat, amelyen a 
városból kifelé kicserélődnek az utasok, az azonos irányban egy ideig együttutazó szervezetek a le és a 
felcsatlakozásoknál és a megállóknál változnak, egyesek hamarabb kiszállnak, közben újak jönnek és az 
összetétel, a kezdeti azonosság megváltozik, felhígul. 
Ahol nincs torlódás és a kialakult állapotban, tömegméretben kellően szabad a tér, az 
életáramlási lehetőség, ott felgyorsul az élet áramlása, és miközben a saját minőségében 
csökken az élet nyomása. A szabadabb és a gyorsabb áramlástól még kisebbé, lehűlővé és 
megnyugvóvá, hidegfúzióssá, de ismert tömeg és kellően hosszú pálya esetén átláthatóvá és 
kiszámíthatóvá fejlődő együttáramló közösség, a közös rendezettségét megtartóvá, vagy erre 
befolyásolhatóvá válik. Az egyénekre visszabomló szervezetek közös tudás gazdagsága az 
egymással kommunikálni képes hatásláncon át megfelelő (információ) áramlási lehetőség 
esetén a végtelen felé közeledik. Minél nagyobb számú, legalább részben kölcsönhatóképes, 
egymást megértő kapcsolattal, rendelkezik egy közösség, és minél sikeresebb közöttük az 
egymásra találás, a közös téma, az affinitás, a kölcsönható képesség és az információ csere, 
annál nagyobb a realitása a végtelen közös tudás megszerzésének és sokáig 
megtarthatóságának. Lásd az Internetet, és a rajta terjedő, közös kincset képező hatalmas képi és írott 
közös tudásbázist. Ilyen sok és könnyen fellehető résztudás esetén nem szükséges a nagyobb 
tömeg, az egyéni teher megtartása, a szakosodás az információ megszerzése és továbbítása 
felé, egyszerű igen és nem szelekció felé fejlődhet. 
Az életforrástól, az otthontól távolodás az azonosság csökkenésével, a genetikai felhígulással 
jár, egyre kisebb az azonosságot és az identitást megőrző szereplők együtt továbbáramló, az 
eredet információit magukban tovább szállítók csoportja. Az idegenekkel együtt kifelé és 
távolodó irány azonban közeledés egy kellő, és nagyobb eredő azonosságú analóg állapotú 
másik térrészhez, amely az azonosság ismét növekvő eredőjéhez vezet. Az élet látható 
szervezettségei az azonosság őrzői és szállítói, és minél kisebb egy szervezettel az 
azonosságunk, és a téridős távolságunk, a térbeli eltérésünk annál kisebbnek látjuk. Ilyenkor a 
távoli világokat, szervezeteket figyelve csak a kellő azonosságú, a kellően azonos frekvencián 
változó részecskék közös eredőjét látjuk. A velük kapcsolatban lévő, de hozzánk képest már 
túl eltérő téridős fejlettségű, a nekünk idegenebb rokonaikat nem látjuk, ezért amit 
távolodásnak észlelünk, az nemcsak fizikai távolodás a közös eredet, az életforrás, vagy 
és az utolsó genetikai elágazástól, hanem mennyiségi és azonossági csökkenést, a 
minőségi ritkulást jelenti. A trombita alakú életnyiladék, amelyet már több könyvben 
bemutattunk, nem a tér tágulását, hanem a közös és állandó térben egy-egy genetikai változat 
életforrástól való elrugaszkodási irányának egy statisztikai eredőjű kiáramlása, a genetikai 
életvirág kinyílása. 
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A környezetben körülöttünk lévő, de általunk átlátható térrész, a fotonjaink és a még kisebb 
azonosságú információs részecskéink, áthatoló képesebb tömegekben átjárás lehetőségeivel 
rendelkező, nagyobb részben eltérő téridős állapotban változó szervezettséget jelenti. 
Az eredet honát, az életforrást és a kifejlődött egységben a véget, az Omegát (az anyától a közös 
isteni térig, az apáig vezető utat) nem együtt, hanem amiképpen érkeztünk, egyre kisebb részekre 
váló, de a már ismert úton megfelelő távolságban egymást követő egydimenziós lineáris 
csoportokban teszzük meg. Az életáramlás életkiflijében, az atyai térben az isteni közös 
szervezetben, ahonnan egykor részként és egymást követően elindultunk, a nekünk 
környezetet adó valamely közös felmenői rétegben torlódásig másokkal együtt tesszük meg, és 
végül a kezdet másik végállomásában az egykor elhagyottakkal újra egyesülünk. Az anyagba, 
fejlett sűrűségű, nagyobb azonosságú, de egymással a saját rétegeikben nem nagyon, inkább csak a 
réteghatárok közelében keveredő szervezetek, a már általuk ebben az egységben át nem 
járható réteghatárokon lebomlanak, részben kicserélődnek. Az egymással történő impulzusok 
során könnyebben elfolyósodnak, vagy és közvetlenül szublimálnak, azonosabbá, 
befogadóbbá válnak azzal a közeggel, amelyen át kell haladniuk. Ha kell gáz állapotúra 
lebomolva és az azonosságban kellően megritkulva másokkal kelnek át a szervezeteket 
egymástól is elválasztó határfelületeken, az isteni tér neutron hálózatán. A már túl nagy 
azonosságú szervezeteket egymástól elválasztó és elszigetelő, eltérő áramlási, (vagy eltérő 
tudati) rendezettségű környezeten, az isteni tér köztes rétegein áthaladáshoz, egy időre 
lebomlóvá, a környezethez kellően azonossá, ha kell porszemmé, az isteni szervezettséget, az 
életáramlást megértővé kell válnunk annak érdekében, hogy két eltérő minőségű létezés 
lehetősége között emlékezzünk, hogy honnan indultunk, és ha túlfejlődtünk az ideáinkon, 
vegyük észre, hogy hová jutottunk. A porszemi aspektusból sokkal megérthetőbbé válik a 
isteni nagyság, amely az életáramlás lehetőségét elképzelte, kitalálta, megszervezte.  

 
és kifelé rendezettségűvé módosítják és kitágítják az általuk elhagyott anya szervezet körül a teret.  A 
korábban túl nagy életnyomású belső térrészt elhagyók, a határfelület, potenciálgát, réteghatár előtt 
lassulnak, közös együttáramló, a potenciálgátat adó idegen életfelülethez képest, azon átjutni nem tudó 
állócsomóba, félmagba, félmagzatba torlódnak. A befelé, vagy a kifelé fejlődést, a kezdet alfájától, 
az életforrástól túl gyorsan történő eltávolodást megakadályozó átlagos részecskék, az eltérő 
áramlási rendezettségű határfelületeken, az áramlási iránytól függően belül, vagy kívül keringenek, 
bolyonganak a más állapot felé fejlődő, elhatározást, nagyobb tömeget, ehhez társakat és 
kinetikai lendületet gyűjteni igyekvő, még nagyobb azonosságú szervezeteket összefogva. Ha 
a cél szerinti irányba továbbfejlődést segítő hatást, azonos forrásból későbben kiáramló, őket 
az izotrópabb térrész felé távolodásban utolérő, közös szervezetbe épülő utód részecskék, a 
későbben indulók, a korábban indult de egymáson az életakadály előtt feltorlódott egységbe 
épülteknek segítő lendületet, kinetikai halmozódást (elhatározást) adnak, akkor az együtt már 
nagyobb tömegszámú, együtt erősebb lendületű közösség az előttük tornyosuló életakadályon, 
potenciálgáton kellő kifutás, lendület, vagy sikeres, közös, azonos állapot és áramlási 

apatéranyatér A bal oldali, a melegfúziós nyár állapotból 
a szervezeti ősz állapot felé fejlődő 
szervezetben, az életnyomásában már 
csökkenő, de a tér méretében már táguló, 
felfúvódó, az élete nyarán már túl lévő, 
szétáramló részecskékkel rendelkező, 
kívülről nőies térrészt láthatunk. A túl nagy 
életnyomás, az életrobbanás, az elvirágzás 
és az utódok szétszóródása, a diaszpóra 
után, egymáson differenciálódó, a 
környezetbe ki és szétáramló utód 
részecskék, nemcsak a fiatalabbá, hanem a 
minőségükben alacsonyabb 
életnyomásúvá, 

Ki és szétáramló, csökkenő 
életnyomású, táguló környezet 
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rendezettség, egyetértés, együttműködés esetén, sikeresen áthaladhatnak. Mivel a másik, már 
túl nagy életnyomású szervezetet elhagyó, a nekik éppen megfelelő táguló hidegfúziós 
térrészbe, befelé áramló részecskék kedvelik az azonos minőségben, a kialakult genetikai 
variációban, állapotban alacsonyabb életnyomású, elöregedő, a szervezeti ősz állapotban a hidegebb és nagyobb 
rendezettségű tél állapota felé fejlődő egzotikus térrészt, pontosabban ilyen állapotfejlődési tendenciát, a 
velük telítettebb, nagyobb azonosságú, jobb oldali, már túl férfias, a belsejében már túl nagy 
életnyomású térrészből, a minőséggel telítettség információs energiaszintű visszajelzése 
alapján, a már kialakult utakon és irányokban, életcsatornákon egyre nagyobb mennyiségben 
megindulnak a nekik kedvező tendencia felé fejlődő, a belsejében már kisebb életnyomású 
anya szervezet irányába. 
A már az élete delén túllévő, elvirágzott nőies (anya) szervezetből ki és szétáramló, vagy a 
későbben beáramlók által kiszorított, a környezet felé fejlődő, kiáramló átlagos, de melegfúziós 
eredőjű részecskék, a saját minőségben alacsonyabb életnyomású, elöregedő átlagos térrészt 
hagynak maguk után. Az elhagyott és táguló térrész átlagos belső sűrűsége csökken de az 
aurájában meghízik, kiszélesedik, kövérebbnek látszik, azaz nagyobb teret foglal el a közös 
isteni térből, mint amennyi fenntartására, művelésére, gondozására valódi lehetősége van. A 
lehetőségeinél gyorsabban fejlődött, nagyobbra tágult szervezeten belül ottmaradt, a nagyobb 
részecskesűrűségbe épült, már és még inaktívabb, feleződött életmag (a leendő unokákba később 
áttelepülhető részecskék), amelyek ekkor még a kisebb méret és a nagyobb térbeli sűrűség állapota 
felé fejlődnek. Mivel ebben a térrészben és ebben a tendenciában az átlagos réteg nagyobb 
része már felbontásra, differenciálásra került, a belső magrész és a környezet felé távolodó már 
hidegfúziós eredőjű utódok minőségében a köztes átlagos állapot és az átlagos térszerkezeti 
minőség (a családokban) megritkul, hidegfúziós eredőjű részecskékben egyre nagyobb belső 
hiány alakul ki. Ez egyrészt a nagyobb belső azonosság kialakulása miatt magasabb impulzus 
sűrűséghez, kaotikusabb belső állapotok kialakulásához, és ezzel hűtési elégtelenséghez vezet. 
Bár a kitáguló, kigömbölyödő, túl nőiessé váló térrészben a változás sűrűség és az életnyomás 
növekszik, ez azonban csak az egymással nagyobb azonosságú szervezetekre hat gerjesztően, 
mert ezekből a melegfúzióssá váló részecskékből az igénynél már sokkal több van. Mivel az 
ilyen kiszámíthatatlanabbul változó, kaotikus térrészt, környezeti állapotot a hidegfúziós 
részecskék nem jól viselik, ezért ez a minőség egyre nagyobb arányban lebomlik, elhagyja a 
számára már elviselhetetlen környezeti állapotokba, az eredőjében túl melegfúzióssá fejlődő 
térrészt, szervezettséget. Ez azzal a következménnyel jár, hogy miközben a térrész eredő 
sűrűsége nem csökken, csak a kitöltöttség aránya változik meg, és miközben hidegfúziós, 
célratörő, a centrum, a vezetőség felé áramló, összetartó még központosítható részecskéből, pl 
pénzként ismert energiából, egyre kevesebb van, eközben a túlkínálatba került már melegfúziós, 
haszontalan, senki által ebben a mennyiségben nem keresett, elértéktelenedő részecske 
minőségből túl sok. Mivel az ilyen már rossz azonosság minősége nemcsak elértékteleníti 
egymást, hanem elveszíti a keresletét, (keresetét) és a köz megbecsülését is. A családokon 
belül is leértékelődnek, elértéktelenednek a lendülethiányossá váló, már csak hőt termelő és a 
maradék hidegfúziós hatásokat még fogyasztó, volt hidegfúziós, de melegfúzióssá fejlődő, 
elnőiesedő korábban férfiasabb szervezetek részecskék. Ellúgosodik a környezet, a PH. egyre 
magasabbá válik, Pl. a Balaton vize már 8 PH-körül van.  Egyre jobban hiányoznak az 
életteret rendben és szimmetriában tartani képes savas, hidegfúziós, szorgos részecskék. Az 
általános elértéktelenedést, általános munkanélküliség, és a kifejlődő felesleg feltorlódása, túl 
nagy azonosság állapotba fejlődése okozza. Amiből pedig a kelleténél, az igényből sokkal 
több fejlődik ki, az értéktelenné válik, amely amint teheti el fog távozni olyan más, vagy külső 
rétegekbe, vagy ennél jobb környezetet adó szervezetekbe, amelyben még tűrhetőbb az élet. A 
hidegfúziós isteni környezetbe, és ezen át a még felvevőképes, hidegfúziósabb, még befelé és 
egymás felé áramló kívül férfiasabb, de fejlett centrumokkal rendelkező szervezetekbe 
kiáramlók miatt e rétegben és a befogadó szervezetekben is megnő e minőségben az 
életnyomása. A már csak a külsejében hidegfúziós környezeti szervezetekben még jobban nő 
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az életnyomás, még nagyobbá válik a belső feszítés, gerjesztés a továbbfejlődésre, a 
felesleges, itt pedig már túl sok túlfejlett, az adózás alól kibújni képes, a tovább fejlődést 
akadályozó konkurens elit részecskék leadására. 
A felfúvódás felé fejlődő, már a melegfúziós központja körül túlságosan is kigömbölyödő, már 
idősebb anya szervezetekben egyre rapszodikussá válik a bevitt táplálék, általános ellátászavar 
alakul ki, és az időnként, egyre ritkábban beérkező, elégtelen táplálék rossz minősége miatt 
általánossá válik az éhség. A melegfúziós szervezetek ezt egyre tartósabban jelentkező 
gyomorégésként észlelik, amikor az elégtelen mennyiségben és minőségben (pl. húshiányos) 
étkezés miatt a be nem érkező alapanyagok hiánya általános elégedetlenséget, 
közfelháborodást vált ki. Az egyre ritkábban és rendszertelenül, elégtelen minőségű, már 
nagyon biodiverzitás hiányos, egyoldalú, gabonapelyhek, értéktelen, vitaminok, ásványi 
anyagokban nagyon hiányos, műtáplálékok táplálékkal való ellátását. (lásd a zöldségek belső 
értékes állományának, a mikroelemek hiányát ismertető Internetes beemelést, Tudomány és egészség. 
Internetes beemelés a www.mikroalga.hu weblapról, és az Aspektus 17. Az Életbuborék könyvben a  
110. oldalon, és az elhunyt idős Béres József felismeréseit). Evolúciós kimerülés. 
Mit tehet az a szervezet, amelynek már nincs elég és megfelelő alapanyaga a dolgozói és az 
állampolgárai foglalkoztatására? Kényszerűen mindenféle kényszercselekvési foglalkoztatási 
programot hirdet, valósít meg, egyre többfelé osztja azt a keveset, ami még a környezetből 
beépül, ami még a szervezetében termelődik. Az alapanyagokat és élelmet egyre ritkábban 
kapó szervezetek hogy átvészelhessék a táplálék és a feladó anyag hiányát, a foglalkoztatás 
hiányát, egyre többet tartalékolnak e kevés és már rossz minőségű még beérkező táplálékból, 
amely tovább növeli az egyre nagyobbnak mutatott készletek sűrűséghiányát, növeli a 
felfúvódást, a hiány arányát. A koplaló és folyamatosan fogyókúrázó nők szervezete annál 
többet tartalékol a folyamatos foglalkoztatás fenntartására, az általános belső összeomlás 
elhalasztására, időnyerésre, hogy fogyás helyett egyre jobban felfúvódik, egyre kövérebbé, 
zsírosabbá, izom helyett vizes, faggyús de nagyon könnyen lebontható zsiradékszerű eleggyel 
telik fel a bőr és a kötőszövetek állománya. Az elégtelen ásványi anyagok, a szervezetet 
elhagyó patkányok, a már nem támogató környezetből menekülő és a pénzét, vagyonát is 
menekítő elit, a nehéz és nagyobb sűrűségű részecskék egyre nagyobb hiánya miatt kialakul a 
csontszövetek lebontása, Osteoporosis, csontritkulás, csontlágyulás, üvegcsont betegség stb. 
azaz általános hiányállapot, törékenység, összetartás hiány alakul ki. Ahogy fogy a még 
megfelelő minőségű feladó életanyag, a túldifferenciálódás, úgy nőiesedik, válik egyre 
melegfúziósabb eredőjűvé a szervezet, amelyből már lebomlanak és menekülnek az élettér 
szervezettségét még megtartani képes maradék hidegfúziós részecskék. Az élettér e 
minőségben nagyon hiányossá válik, miközben a melegfúziós eredben nagyon nagy feleslege 
lesz. A környezet, amelybe ki és átmenekülnek e térrészt elhagyó hidegfúziós részecskék, 
viszont ellenkező inverz irányba fejlődik, és miközben a tér egy része erősen elnőiesedik, túl 
melegfúzióssá és kaotikussá, kis sűrűségűvé, ezt az állapotot, az ilyen, neki már túl nagy, nem 
megfelelően gondviselt, nem művelt már sokáig nem fenntartóképessé, a férfias hidegfúziós 
minőségben túl ritkává válik. A hatáscserére, az ellenkező irányba fejlődő környezettel 
párosodásra megérett szervezetben ilyenkor már mindenki a rossz irányú folyamatot 
megfordítani képes megváltó, a vendég, a megtermékenyítő, azaz a Messiás érkezését várják. 
Ilyen térbeli felfúvódás és szivacsosodás, belülről nemesgázzal feltelés látható a méretében gyorsan 
növekvő, majd az érési folyamat végén bepirosodó, (a magjait belül nevelő), belül már melegfúziós, 
nőies paprika termésénél, és hasonló, analóg folyamaton áteső, de ennél hidegfúziósabb, férfiasabb, (a 
magjait kívül nevelő) hagyma elszivacsosodó, ritkává váló száránál. 
 
A már az adott minőségű életnek nem jó környezetet elhagyják az Isteni tér érzéseket és 
tudatosságot is szerző, megértő képességgel rendelkező lelkes részecskéi, és marad a magba 
épült, csak látszólag durvább, mássá fejlődött anyagi utód állomány. A később elfolyósodó, 
elporladó, vagy és elpárolgó, szublimáló részecskék azonban egy részükben mindig 
viszonylag gyorsan visszatérnek a korábbi környezetbe, és visszaépülnek az élet későbbi 
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körfolyamataiba, de a teljes állomány már nem épül vissza, ugyanaz a minőség nem, csak 
analóg utód minőség alakulhat ki, éppen úgy, mint miképpen nem léphetünk kétszer 
ugyanazon folyóba sem. Bár a folyó eredő és a neki ágyat adó meder sokáig megmarad, de a 
részecskéinek egy folyamatosan mássá fejlődő része eltávozik, a közös isteni izotrópabb 
térrészbe, azon keresztül pedig más szervezetekbe távozik, keveredik. Lásd később a Bolygó 
testvérek által a Nibiru elhaladásakor továbbadott aurát, és részecskéket, amelyek 
egyértelműen tovább távolodnak a kezdet életforrásától, miközben folyamatosan mássá 
fejlődnek, végigélik, végigfejlődik a létezés szinte valamennyi, érdekes nekik újszerű jó és 
rossz lehetőségét.  
Az egymástól és az átlagos legnagyobb életnyomású, a legnagyobb azonosságú rétegtől, a 
közös életforrástól, az otthontól távolodó részecskéknél az átlagos rétegben, környezetben csökken 
a minőségükben rá ható életnyomás, az elértéktelenedés, javul a fontosság és a felértékelődés, 
és ha olyan rétegig áramlik, amelyben a minősége kellően hiányos, felértékelt idővel helyreáll 
az élet szimmetriája. 
 
A minőségében átalakuló szervezetnél nagyobb, tágabb környezetnél, a külsőbb réteg de leginkább az 
előző 13-és 14. ábrán bemutatott jobb oldali, éppen hidegfúziós eredőjű külső környezet, az isteni 
ideghálózat által beszorított, tágulni nem engedett, kívülről a beérkező, elporladt melegfúziós 
térrészekből visszamenekült, egykor korábban indult, már nem hidegfúziós részecskékkel kívülről 
gerjesztett, egyre jobban azonos minőségbe szorított, kényszerülő, belül már túl nagy életnyomás alatt 
lévő szervezettség alakul ki. Amíg a tér egyik részében túl melegfúziós, elnőiesedett, a munkaképes 
részecskékhez képest túl nagy művelendő, fenntartandó térrész, (viszony) alakul ki, ez a tér, és a 
környezet más részében éppen inverzbe fejlődik. Az egyre melegfúziósabb, egyre nőiesebb 
térrészekből elköltöznek, elkülönülnek a volt és még valamennyire hidegfúziós, összetartást szerető, 
sikeresebben együttfejlődő részecskék, és ezek a tár másik egyre jobban elférfiasodó, egyre 
rendezettebbé váló, egyre jobban centralizálni képes, és ezzel belül nagy életnyomást, nagy 
energianyomást, ezzel egyre gyorsabb fejlődési kényszerben melegfúzióssá váló, másoknál gyorsabban 
fejlődő elit, rákényszerül a területszerzésre, a feleslege leadására, az életnyomása levezetésére. A már 
a saját minőségében túl nagy életnyomású, túl rendezett, a túltermelése és a fenntarthatóság 
érdekében nyersanyag forrásokra és az élettermékeinek az elhelyezésére új piacokra, nagyobb térrészre 
igényt tartó, éppen a legnagyobb lendületben lévő szervezet, rákényszerül az erre éppen 
alkalmas, befogadóképes állapotban lévő, a saját minőségében már alultelített, de a terjeszkedésre 
vágyó minőséggel elégtelenül, ellenható képesség nélkül, beeresztőképes, eltérő és inverz ideológia felé 
fejlődött, még elég, de nem túl nagy azonosságú, analóg másik alapállapotú szervezettel való 
részecske cserére, párosodásra, egymásnak fejlett elit, hadifoglyok és hatóanyagok, 
technológiák, a náluk elavult eszközök átadására, a hozzájuk képest túlságosan elmaradt 
szervezet továbbfejlesztésére, a szükséges együttfejlődés helyreállítására! 
 
A továbbfejlődést gátló életakadály csak egy idegig nem átjárható. Abban a pillanatban, amikor a 
téridős átjárási lehetőség megnyílik, kellő együttállás, együttfekvés, az inverz fejlődés szimmetriájánál, 
patthelyzeténél, mindenképpen rákényszerülnek az élet ilyen, nemzőképes, és megtermékenyülésre 
képes állapotba került szervezetei, hogy a köztes életakadályon, a potenciál gáton, a tudatfejlődésen 
átjutva, átvergődve létrehozzák egymással a kiegyezést, a hatáscserét, a párosodást, az élet 
továbbviteléhez szükséges minőségek egymással, és a köztes térben közben eltérő állapotban kerülő 
nyár és tél részecskék kicserélését. A keveredés a jobb irányeredő felé fejlődőben átmeneti tavaszt, új 
együttműködéseket és összetartásba, utódokba fejlődést, de a másik térfélben életnyomás csökkenést és 
átmeneti őszt vált ki, amellyel kisebb életnyomású térrész, hidegebb, energiában hiányosabb állapot 
alakul ki. Ezt a kisebb életnyomású, ekkor környezetet akár egy közös réteges rendszer külsőbb 
élethálóként a hatásokat jobban elosztani, elszállítani képes isteni, közös, összefüggő határrétegének is 
tekinthetnénk, amely felé fejlődhetnek visszafelé a nagyobb életnyomású térrészben a nekik túl nagy 
változás sűrűséget már nem jól viselők, az egykor elindult, de a közös isteni térrészt elhagyók. 
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Ismét elkanyarodott a megértés fonala a járványok és a globalizáció, a határfelületek által 
korábban fenntartott különbség lebomlását bemutató fejezet eredeti céljától, amelynek a 
megértése nagyon szükséges a következő időszakban történő revolúciós események 
megértéséhez, a tudat folytonosságának a megmaradása érdekében. A sok kitérő azonban jó 
volt arra, hogy a fejlettebb élőrétegből, szervezettségből a már ilyen környezetet nem jól viselő, 
az adott minőségben túltelített, elöregedett élettermékeket létrehozó, ezért egyre több hasonló hatású, az 
élettermékekkel létrehozott hatást helyettesíteni képes szervezetek elöregedés és elhalás, az élet 
megszűnése elleni védekezés, a kiút lehetőségeit megismerjük, megértsük.  
 
Az elöregedett, élettermékeket, utódokat, másnak is jó hatásokat termelő, (magából a neki rosszat 
eltávolító) tér, szervezettség, a válságba kerülése esetén csak három fő áramlási, fejlődési irány, 
lehetőség között választhat. Vagy elhagyja a jelenben változás színterét, élőrétegét, a hazáját 
ahol eddig fejlődött és befelé, a nehezebb és veszélyesebb radikális utat választva, a nála 
másban fejlettebb de ismeretlen jövőbeni állapotú térrészek és szervezetek felé fejlődik, de ekkor 
az új környezetben alárendeltté és hűbéressé, szolgálóvá, és ezek között kezdővé válhat. A másik 
lehetősége, hogy a már megismert irányt és állapotokat, a már járt utakat választva, a hatásait 
az ilyen már múltabb állapotú térrészekbe szállítva, kifelé a múltbeli, hozzá képest fejletlenebb 
térrészek felé áramlik, és a fejletlenebb környezetben az élettermékeiért kapott hatásokat 
máshol elismert értékekké alkalmas hatásokra cserélve, visszafelé, a már jobban ismert 
állapotok felé fejlődik. A kifelé áramlók fejlődési lehetősége a tanítás, a hatások és energiák, 
információk átadása, a hozzájuk képest még fejletlenebb rétegek részecskéinek a tanítása, 
képzése, fejlődés felé segítése. A befelé a jövőbb állapotában fejlődő térrészek felé áramlók 
sorsa a szolgálás, a nagyobb kihasználtság, a lemaradás behozásának a nagyobb változás 
sűrűségre kényszerítő kényszere. Mind a két radikális irányú, külső, vagy belsőbb rétegbe, 
életspirálba fejlődés más, egymáshoz képest eltérő, inverz irányú fejlődéssel, energia 
leadással, vagy gyorsabb szaporodással jár. 
A fő fejlődési irányokban, a befelé vagy a kifelé (a jövő, vagy a múlt) választási lehetősége 
mellett kialakult egy harmadik út lehetősége, a jelenben és az adott élőrétegben, és a már 
kellően, viszonylag jól ismert szervezettségben, a kialakult állapotban megmaradás 
lehetősége. A harmadik út, a jelen élőrétegében maradás, kiáramlás, élettér elhagyás helyett e 
már kellően megismert rétegben továbbfejlődés, mássá fejlődés. A jelen tere azonban kellő 
hatáscsere nélkül rendszeresen elszennyeződik, valamiben a kelleténél túl nagy tömeg 
kialakulása miatt ezekben a részecskékben és állapotokban túl nagy azonosságúvá válik, 
miközben más az élet egyensúlyához alapvetően fontos hatásokban megritkul, hiányossá, 
eltérőbbé válik. A megismert, de számára ellenségessé váló térrészben maradás azonban vagy 
a térben másfelé, vagy az időben gyorsabb fejlődést kíván, mint a környezete, ez pedig a 
változási frekvencia növekedését, és a helyben maradás ellenére a jövőbelibb állapotok felé 
fejlődést hoz létre. A már kellően jól ismert térrészben, rétegben megmaradási igénye esetén, a 
jelen élőrétegében maradók is csak, vagy a másoknál gyorsabb átalakulás, az adott, már 
kellően jól ismert térrészben, a minőségükben növekvő tömegszám, a nagyobb változás 
sűrűség, az időbeli gyorsulás, (melegfúziós állapot) felé fejlődhetnek. A lehetőség az adott 
élőrétegben még nem telített élettermékekre, kölcsönhatásokra átfejlődés felé, vagy a már 
nagyon felhalmozódott, eleségnek és fogyasztásra átalakításra alkalmas többség fogyasztására, 
átalakítására szakosodás lehetősége, amelyben a túlkínálattá vált, elértéktelenedett de nagy 
mennyiségben az adott élőrétegben jelen lévő életanyagokból, hatásokból olyan más hatások, 
élettermékek előállítása, átalakítása, létrehozása, amelyekből az adott élőrétegben nagy hiány 
és kereslet fejlődött ki. Az adott rétegben maradó túlfejlettek jelentős, talán egyharmad része 
valószínűen nem a radikális élőréteg váltás, hanem a lamináris élőrétegben maradás és a másra 
szakosodás, az átalakulás és a továbbfejlődés mellett dönt. Amíg a radikális megoldást 
választók, a más rétegek felé el és kiáramlók analóg módon megismétlődő másik fejlődési 
ciklusba szerveződhetnek, a saját, (a jelen) élőrétegében maradó, a minőségben átalakuló, 
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másra szakosodó, itt továbbfejlődő szervezetek, a túltelített minőség fogyasztására és az éppen 
túl nagy életnyomásba kerülők differenciálásával, e túl nagy életnyomású minőség 
fogyasztására és keresettebb, jobb minőségbe átszervezésére, átalakítására vállalkoznak. Bár 
ez a folyamat nekik új, de a ki és az eláramlókhoz, a nyárba, vagy a télbe fejlődőkhöz 
hasonlóan, a tavasz, vagy az ősz, (egyes új életanyagok gyarapítását, fúzióját, vagy a túl sok, 
felesleges, a jelenben változó életnek már rossz hatású anyagok lebontását segítő) átmeneti 
állapotába fejlődők az élet működését segít hiányokat pótolnak. Mivel a revolúciós, párosodási 
időszakban a túl szélsőséges, túl férfias és túl nőies szervezetek egymással vannak elfoglalva, 
és ez alatt magukra hagyják az élőrétegükben ebbe az állapotba még nem, vagy már 
túlfejlődött, de még nem lebomló fiatalabb utód, és idősebb előd szervezeteket. A párosodási 
időszak átvészelésére, az átmenet és a folytonosság biztosítására, a nyár és a tél állapotok 
között mind a két irányba egy, a túl szélsőségesből a másik későbben kifejlődő szélsőséges 
állapot felé átmeneti állapot fejlődik, a kiteljesedést már elhagyók, a lebomlás felé fejlődők, és 
a kiteljesedést még el nem érők, a még jó hatású együttműködésekbe fejlődők tartják fenn az 
élet megfelelő folytonosságát. 
 
Ha nem valamelyik másik térbeli irányba, hanem eltérő más hatás irányban fejlődik egy 
szervezet, akkor lehetősége van egy negyedik, az idődimenzióban, (későbben majd megértjük, hogy 
ötödik, vagy hatodik és az isteni térrész szervezetében, a hetedik) dimenzióban, az időben, a hatások 
egyre gyorsabb, mások előtt kibocsátása felé való továbbfejlődésre is, de ezek a fejlődési 
irányok is mindig végesek elérhetők és betelhetők, már továbbfejlődésre alkalmatlanok. Ha a 
bármilyen irány, hatás, képesség felé fejlődők elérik a cél szerint az adott ciklusban lehetséges 
legfejlettebb állapot eredőt, innen, - mint minden másban, - akár a térben, akár az időben, vagy 
bármilyen hatásokban, képességekben kialakuló túlfejlődés esetén, már csak visszafelé, 
ellenkező irány felé lehet fejlődni. A valamikor egy kezdeti állapotból kiinduló változás tehát 
nem tud folyamatosan fejlődni, folyamatosan nagyobbá válni, ehhez fejlődési fokozatokat kell 
betartania, és minden valamilyen hatásban, képességben, adottságban túlfejlődés, 
szélsőségessé válás esetén, vissza kell fejlődnie, meg kell érteni a fejlődés öncélúságának a 
hiábavalóságát, az élet értelmét és célját. A cél a másoknak és a szervezetnek is egyformán 
hasznos, változó célokkal és tartalmas minőséggel leélhető életutazás, a létezés valamennyi 
lehetőségének a megtapasztalása, átélése és a Tao, a tudtafejlődés útjának a végigjárása 
közben a porszemből a közös isteni, irányító, gondviselő részévé válás, az isteni szervezett 
közösség már megértő képességgel rendelkező részévé válás elérése. 
 
Ma 2011-08-27.-e van, a csillagászok szerint a Mars ismét közel került a Földhöz, amilyen 
közel csak kétévente kerül. A szervezetek egymáshoz közeledése, a gravitációs távolság 
csökkenése növeli a hatásátadás, a részecskék átadásának a lehetőségét, és új esély van rá, 
hogy a bolygónk ad az aurájának a külső rétegeiből, a tetszhalott állapotból a szülése után 
magához térő Marsnak. Talán a napból kiáramló flerek és kitöréseken keresztül közvetett 
közünk van a Marson megkezdődött olvadáshoz, folyók kialakulásához, egy újabb lineáris 
evolúciós ciklus elkezdődéséhez! 
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Revolúció: 
 
A törzsfejlődés nem lineáris átalakulásának az időszaka, a fogyasztás és termelés 
arányának a megváltozása: 
A revolúció megértéséhez szükséges tudni, hogy ez nem egyidejűleg és nem egyszerre alakul 
ki az egész ismert térrészben, hanem csak a megfelelően erre megérett, termékennyé vált 
szervezeteket és közvetlen környezetüket érinti. A szervezettség eközben eltérő állapotban 
változó más részei éppen időben és fejlettségben eltolt, vagy más ritmussal zajló lineáris 
létezési lehetőségben, részben megfigyelőként, a változásokat elviselőként, más részben a 
téridőt átalakító cselekvőbbként vesznek részt. 
 
Az élet egyidejűleg fogyaszt és termel, (átalakít), ami miatt a hozzá képest inaktívabb, lassabban 
változó, nagyobb tömegű környezet folyamatosan átalakul, mássá fejlődik. He nem teljesen 
egészséges az életpiramis, és valamelyik faj a környezetéhez, és az életpiramisban szükséges 
szerepéhez képest erősebb dominanciában fejlődik, az általa az átlagosnál többet fogyasztott, 
kihasznált szervezetek mennyisége, aránya, azaz a fogyasztási lehetősége idővel lecsökken. 
Csak idő kell, hogy a fogyasztott, kihasznált szervezetei szint is felismerje a rendszerint ez 
alatt elkényelmesedő fogyasztója szokásait, és alkalmazkodás helyett, a másság lehetőségének 
a megismerése után ellenállóvá váljon. A fogyasztott, kihasznált, gyorsabb változás sűrűségre és 
kisebbségbe, elnyomásba kényszerített szervezetek szükségszerűen gyorsabb ütemben, magasabb 
frekvencián porladnak el, szaporodnak, mint az uralóik. A nagyobb és domináns szervezetek 
életideje is véges, és ha eljön az idő a felbomlásra, a nagyobb egésszel, vagy annak egy kisebb 
részével globalizációra, egyesülésre, a különfejlődés véges lehetősége nemcsak a megszokott, 
de véges mennyiségben, az előző ciklusban kitermelődött hatóanyagok fogyasztását, 
differenciálását szűnteti meg, hanem a környezet felé addig termelt saját egyedi minőségének 
az utánpótlását is megszűnteti. 
Ilyenkor az addig az életpiramisnak energiát és alaptáplálékot feladó legegyszerűbb, de egy-
egy fejlődési ciklusban és az adott környezetben, vonatkoztatási rendszerben véges életanyag 
mennyisége, aránya nagyon lecsökken. Az addig őt a mennyiségben életforrásként tápláló, 
létrehozó, de rendszerint a jelentős részben éppen általa átalakított, mássá tett környezet, (a 
feladói életpiramis) hatásait már tolerálni nem képes elöregedő szervezetség elhalása és 
lebomlása miatt, az addigi az egész rendszert alulról tápláló feladó táplálék mennyisége is 
végessé válik. A lineáris evolúciós időszakban fogyasztható táplálék mennyisége és minősége 
is függ az adott térségben uralkodó legnagyobb termelőtől. Pl. egy térségben domináns csillag mindig 
meghatározott, de időben változó, fejlődő másodlagos hatásokat termel, aminek a kibocsátása az élete alatt szinte 
folyamatosnak tekinthető. Mivel azonban éppen e fogyasztó (réteg) a téridőben nincs teljes 
szimmetriában, valamiből, ami a fő táplálékát, nyersanyag beviteli igényét jelenti, mindig 
többet fogyaszt és alakít át más minőségre, amelyből az igénynél többet termel, ezért a 
környezete, - mással történő helycsere, hatáscsere és termelt fogyasztott anyagok kölcsönös, 
vagy nagyobb láncban történő cseréje nélkül - idő alatt ellenkező irányban, inverzben 
megváltozik. A következmény általában a fogyasztott réteg, és a kibocsátott réteg, 
(szervezetek) mennyiségi arányának, vagy és minőségének a jelentős megváltozása, a 
folytonosságra és a fennmaradásra kedvezőtlen arányok kialakulása. Mivel a teljesebb 
izotrópabb térben, de egymástól külön fejlődő, egyedi, ionos szervezetek, a közöttük ide-oda 
áramlani képes, már nagyon elporlódott lélek részecskékkel jelentősen el vannak szigetelve 
egymástól, és az elszigetelt életterük, az aurájuk, azaz a befolyási övezetük, a környezetük is 
véges feladási minőséggel, véges állapottal bír. Az ilyen a térben, az időben, és az 
állapotfejlődésben véges környezet átalakulása idővel elkerülhetetlen, nemlineáris 
változáshoz, revolúciós gyorsabb fejlődéshez, ugrásszerű szelekcióhoz, mutációhoz vezet. 
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Gondoljuk át, hogy mi történik egy életpiramisba szerveződött életrendszerrel, ha az addig a 
piramis alját tápláló feladó energia szokása, forrása, minősége megváltozik. Egyrészt az adott 
ciklus előtt kitermelődött életanyagok nagyobb része a következő életciklusban periodikusan 
elfogy, és mindig más minőségben termelődik ki a többlet és a hiány. Csak idő kérdése, hogy a 
fogyasztott is felismerje a fogyasztója, differenciálója szokásait, és mivel a kisebb tömegű 
mindig nagyobb számú és gyorsabban, magasabb frekvencián szaporodik, nagyobb eséllyel 
létrehozhat olyan új sikeresebben alkalmazkodó genetikai változatot, minőséget, amely már 
eltérő összetétellel rendelkezik, és nem tápláló, hanem mérgező a fogyasztói számára. A 
természet ennél is tovább ment, és a revolúciós fejlődésnél, az addig kisebb életnyomású 
közös térbe kerülő, globalizálódó szervezetek nagy arányban az előző minőségi eredőt 
létrehozó, együttváltozó, - szervezett állapotukból - felbomlanak, és miközben kisebb, 
elégtelen életnyomás alakul ki az egységeikben, - egymás számára ellenségessé, taszítóvá, 
együttfejlődni és együttműködni képtelenekké válnak. Az együttműködő képességet és a vonzásból 
taszítóvá alakulás folyamatát több eltérő aspektusból is megvilágítva később leírjuk.  
Az izotróp isteni térrel határos melegfúziós rétegek, szervezetek, állapotok lebomlásakor a 
környezetben mindig megnő a közös isteni réteg életnyomása, amely egyesülés viszont 
nagyobb lehetőségeket, nagyobb teret ad az éppen sikeres megoldásokra talált részecskék 
számára, amelyek ekkor több energiához és jó hitelekhez jutnak. A közös térrész és az isteni 
életháló nagyobb életnyomása, nagyobb szorítást, továbbfejlődésre kényszerítést gyakorol a 
benne változó utód életbuborékok többségére. A már túl nagy életnyomásúak, a túlnyomástól 
és a túl sok azonosságtól védő biztonsági szelepen át leadják a környezeti térbe, vagy és azon 
át az éppen erre igényt tartó alacsonyabb életnyomású szervezeteknek a már nem szükséges, 
de nem a legfejlettebb, eddig bennük tartalékolt, de már túl nagy életnyomásba fejlődött, a 
szükségeshez képest túl magas aránnyal jelenlévő elit rétegeiket. 
A globalizációkor a korábbi nyomásviszonyok egymáshoz képest inverz megváltozása olyan 
szélsőséges állapotváltozásokat, ingadozásokat és új lehetőségeket hoz létre, hogy a korábban 
kihasznált, fejletlenebbnek vélt energia és hatás feladók, a fogyasztott rétegek és szervezeteik 
sok esetben egyes dolgokban fejlettebbé válnak mint a régi, de nem, vagy visszafejlődő 
fogyasztóik. A tudás és a szervezőképesség arányának a megváltozása, a vonzó és a taszító 
viszonyoknak a megváltozását is eredményezi. 
Az egymással együttműködésre és egy ideig együttfejlődésre, szimbiota kölcsönös előnnyel 
járó kapcsolatra lépő szervezetek a normális állapotúként ismert, kiszámítható evolúciós 
időszakban egymással szövetkezve többséget alkotnak, amellyel sokszor visszaélve a többség 
által elfogadott, jóváhagyott jogokkal, kihasználják a velük együtt élő, de viszonylag 
együttműködő kisebbségi közösségeiket, a társaikat. Mivel azonban az együttélés csak akkor 
előnyös, ha az egymással szerződött, vagy spontán együttműködési, társulási viszonyok mind 
a két, vagy több szervezet esetén a többségnek kézzelfogható, megérthető előnyökkel járnak, ez 
az együttműködés is csak addig tart, amíg a résztvevőknek egyaránt hasznos. A környezet és a 
téridőváltozás azonban megváltoztatja a változási eredményeket, és sok esetben 
eredménytelenebb, hatástalanabb együttműködéseké fejleszti, elrontja az együttműködések és 
a társulások kölcsönös eredményességét és hozamát. Mivel a háromszereplős lokális tér, a 
harmadik kisebbségi réteg lebontásával, elfogyasztásával kétszereplősre differenciálódik, 
ilyenkor már nem lehet, hogy egymás kihasználásával minden fél azonos feltétel rendszerrel, 
azonos hatásban jobban járjon, az életben a differenciált változásban ezt eltérő cél felé 
fejlődéssel egészítették, javították ki. A kétszereplős térben eljön az idő a rezonanciára, az 
adok-kapok, hatáscsere és az együttrezgés létrehozására. A differenciált többségre alapuló 
fejlődében már lehet olyan mindenkinek előnyös fejlődés, amelyben a dolgok és a szervezetek 
átalakulása, az átalakulókat és az átalakítókat is közelebb viszi a saját céljához, ahhoz, amit el 
kívánt érni. Az isteni változó rendszernek ez a felismerés az alapja. Ha egy szervezetségnek a 
nagyobb szabadság és a nagyobb áramlási lehetőség, a kötetlenség és a függetlenség a célja, 
akkor ezt elérheti a másokkal kötelékbe fűződő kapcsolatok és érzelmi húrok lebontásával, a 
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kötődések megszűntetésével, a szeretettjeinek és a közös szerveződésnek az elhagyásával. Ha 
azonban idegen térben szolgál és változik az idegen térből lebomlás és más vidékre költözés, 
vagy hazatérés kifejezetten jót tesz. Az ilyen valamiben részelőnyös változásért a dolgokat 
megértő szervezetek, (pontosabban az irányítóik) hajlandók a társaik energiája árán kockázatot 
vállalni és áldozatot hozni. Ha egy szervezettség résztvevői megértik, hogy a világ lehetséges 
rossz és jó dolgait nem lehet egyszerre csak egymás után sorban átélni, megélni, és elfogadják 
az istennel kötött szerződéssel, hogy türelemmel viselik a sorsukat és a revolúciós időben 
kapott párjukat, akkor lehetőséget kapnak, hogy a közösség tervszerű változásával összeillő 
kitűzött céljaik is teljesedjenek. Mivel nagyon sokféle egyedi cél és vágy alakulhat ki, ezek 
egymástól a téridőben teljesülésére megfelelő összehangolás és szinkronitás esetén van mód. 
Igaz nem részesülhetnek valamennyien egyszerre azonos előnyökben, és az előnyökért az 
előnyökkel együtt-járó, együttható hátrányokat is viselniük szükséges, de mindennek van ára, 
és az élet megtanulta, hogy a jó dolgokért dolgozni és fizetni is kell. Az együttműködések 
sikere tehát azt is igényli, hogy a közösség ne csak spontán és tervezetlenül, csak általa 
kiszámíthatóan változzon, hanem a változásnak szervezetnek és összhangban kell maradnia a 
közösség más részeiben változók igényeivel, és a más környezetben egyidejűleg élő, aktív 
szervezetek változásával. Nem lehet a téridőben egybeeső ellentétes cél, azaz az együttható, 
egymást kiegészítő tulajdonság párokban nem lehet egyszerre mind a két ellentétes irány, 
hatás állapot felé fejlődni. Ilyenek, pl. a befelé és a kifelé, a jobbra és a balra, az azonos hatásban egyszerre 
jó és rossz stb. Az időben, egymáshoz és a vágyott esemény kialakulásához képest eltolt, vagy a 
térben másokhoz, és mások változásához képest eltolt célok azonban elérhetők és 
megvalósíthatók, ha azok nincsenek téridőbeli ellentétben, ellenmondásban mások és nagyobb 
tömegszámú közösségek hasonló analóg, vagy ellentétes eredőjű céljaival.  
A sikeres élet tehát nemcsak spontán kívánalmakkal és másokkal nem egyeztetett célokkal 
rendelkezik, hanem kapcsolatokat tart fenn, tájékozódik, és egyeztet, szervez és másokkal is 
szerveződik annak érdekében, hogy a célja az időben vagy a térben ne essenek egyidejű 
ellentétbe más erősebb tömeg ellentétes céljaival, terveivel. Ez a tervezés, szervezés a 
többségünknél a tudat alatt működik. Valamelyik ötletes részecskénk sikeres szikrája csak 
akkor jut el a közös tudatba, kellő erőséggel, ha közben a tudat alattiban sokakat megnyerve a 
felvetett célnak, a vele együttváltozók, a szervezők és a dolgokra gondot viselők között is 
kellő támogatásra talál. Ehhez sokat kell tervezni, az ötleteket munkatervvé, kidolgozott 
célokká, tenderekké kell fejleszteni, amelyek kivitelezhetőségéről, másokat nem sértő 
megvalósításáról és leginkább a gazdaságos megtérüléséről meg kell győzni az ajánlókat, a 
segítőket, a támogatókat és végül a befektetőket, vagy ezek felett gondot viselők képviseleteit 
is. A stációs fejlődés nemcsak a szervezetekre vonatkozok, hanem a lehetséges jövőbeni célok 
megvalósítására is. Előbb kell egy ütős, jó ötlet, majd az ötlet gondolatban tovább fejlesztése, 
kimunkálása, gondolati szelekciója, ezt követheti a nagyobb energiaszinten elképzelés 
kidolgozása, a projekt, vagy életterv, célterv pontosítása, másokkal egyeztetése, és a környezet 
folyamataiba beképzelése, a téridő aktualitásaiba elhelyezése. A jó terv még távol áll a 
megvalósítható és elismerhető, reális hozammal is bíró állapottól, ezért a tervet a fejlődés 
során, - mint az élet más szervezeteit, - állandóan ellenőrizni, kontrolálni, alakítani, fejleszteni 
kell, hogy minél jobban belesimuljon a nagyobb létszámú szervezettség közös céljaiba. A már 
kidolgozott tervet sok más szervezettel, együttműködőkkel kell egyeztetni, meg kell nyerni 
hozzá az energiát és a munkájukat adók többségét, a tervbe bizalmat és hitet fektetők, az 
együttműködés lehetőségét jóváhagyók, támogatók többségét. A mások által is ellenőrzött, sok 
egyeztetésen átmenő elképzelések lassan munkatervvé, céltervekké formálódnak, amelyek 
kellő támogatottság esetén eljuthatnak a rábólintásig, a szervezettségből kiválasztódó, nagyobb 
területet, többféle összefüggést egyszerre átlátni képesek mások általi jóváhagyásig. Ekkor 
kezdődhet csak meg a terv kivitelezésének, a végrehajtásának az előkészítése, bonyolítása, 
amely a fejlődés közben kialakuló akadályok mielőbbi felismerési képességét, felderítését és 
kijavítását, vagy e hibák, akadályok kikerülését igényli. A legjobb elképzelésekből, ötletekből 
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is csak töredék jut el a célig, a sikeres megvalósításig, és még kevesebb a tartósan sokaknak 
úgy hasznot hozó állapot kifejlődéséig, hogy eközben észlelhetően nem okoz másoknak 
jelentősebb (a jelenben már felismert) hátrányokat, azaz a hatásokkal létrehozott haszon 
eredményéből a jelenben nem veszik el a dolog másoknak adott kártérítéssel az egész 
befektetés eredménye. Az igazi cél azonban a folyamatos változás, az isteni részecskék 
idejének, figyelmének a lekötése, értelmes tennivalókhoz, hasznosságot adó 
megbecsüléshez segítése. A tervezett cél megfelelő ideig a tervezettek szerinti működése, és a 
tartós haszon, vagy sikeres fejlődés, közösségi cél elérése érdekében, befektetések és 
érdekkapcsolatok, szimbiota együttműködések fejlődnek ki, amelyek rendszerint csak a közös 
érdekeltség a dolog előnyös részesedési lehetőségének a fennállási idejéig tartanak. Az 
emberek és az életszervezetek többsége teljesen megérti, ha a tőlük függetlennek látszó, vagy 
ilyennek ismert, egyértelműen a kölcsönös előnyökért fenntartott szimbiota kapcsolatok az 
érdekek megszűnése esetén felbomlanak, ugyanakkor már nem értik meg személyes 
érintettség esetén, hogy miért rúgják ki őket a munkahelyükről, ha bár becsülettel dolgoznak, 
de eredménytelenek a munka hatásukban, ha már másoknak, a többségnek nem jó az amit 
létrehoznak, cselekszenek. Az élet körforgásának, a személycseréknek és a szelekcióknak 
éppen ez a lényege. Megtalálni az élet résztvevői számára, hogy a saját adottságaik és 
képességeik, előnyeik mire alkalmasak, és melyek azok a természetesen véges időre szóló 
együttműködési lehetőségek, amelyekben kellően hatékonyan, az egyének belsejében, a 
mikrokozmoszokban élőknek, és a rajtuk kívül a makrokozmoszban, a környezetben 
egyidejűleg azonos vonatkoztatási rendszerben létező közösségüknek is hasznot hozóan 
együttműködhetnek. Ezt a szelekciót azonban csak részben végzi el az alkalmazó környezet. 
A szervezetek öntudata, a saját képességek és az adottságok ismerete, az önismeret és az 
önértékelés nagyon fontos az érvényesülés és a hasznosság rendjében. A szervezetek a 
születésükkor rengeteg hasznos genetikai eredetű ösztönös készséggel rendelkeznek, de ezek 
közül jellemzően mindig van olyan domináns tulajdonság csoport, felmenői adottság, amelyre 
a fiatal szervezet fogékonyabb, többet és jobbat tud másoknál, amelyeknél éppen nincs 
szimmetriában és ezért ezekben a hatásokban, másoknál nagyobb a cselekvő készsége, 
képessége. 
Az embereknél és az állatoknál is ösztönös hatáscsoport működik az átörökítés után, egyes az 
adott genetikai ág korábbi változatainál sikeresebb, már bevált adottságok kifejlődésére, ebben 
való érvényesülésre. Az utódok korábbi elődei által átörökített, egymást erősítő tulajdonság 
halmazaiban, képességeiben mindig dominális, a belső azonosság által felerősített egyedi 
lehetőségek fejlődnek ki, amelyek ösztönös késztetést adnak, a saját adottságnak megfelelő 
képesség irányok kifejlődésére, és az egyediség jó útjának a megtalálására. A születéskor 
meglévő affinitást, a készségeket, és a később az életfelszínre kerülő egyedi adottságokat már 
fiatal korban fel kell ismerni, a gondviselőknek segíteni kell az egyediség olyan irányú 
kibontakozását, amelyre néha még a fejlődés időszakában sem látszik igény. Mire azonban az 
egyediség megfelelően kibontakozik és kifejlődik, addigra a környezet általában megváltozik, 
és kifejlődnek azok az újabb pályaválasztási irányok, lehetőségek, amelyre a lappangva, 
rejtetten az elődi részecskék által felkészített utód sikeres továbbfejlődési lehetőséget talál. Bár 
az élet kb. egyharmadában, előfordul, hogy az új genetikai variációkban, a nemzőtárs örökítő 
anyaga, hatása által kiegyenlítődnek, vagy elnyomódnak az elődi készségek és adottságok, és a 
nagyobb szimmetria esetén választási határozatlanság, fejlődési bizonytalanság alakul ki a 
merre tovább emberke kérdésben, de ennek is megvan a saját előnye a más és új lehetőségek, 
és a köztes fejlődési irányok kialakulási lehetősége miatt. Az élet változatosságához az is 
szükséges, hogy ne csak a régi és korábban bevált arányok, a már kialakult képességek 
kerüljenek az utódokban a jelen élet felszínére, hanem új és köztes, átmeneti, a lehetőségek 
között is fejlődőképes fejlődési iránylehetőségek, új szakosodások alakulhassanak ki. 
A születéskor az élet felszínére, a jelen élőrétegébe kerülés után azonban kellően sok idő van a 
születési domináns adottságok kibontakoztatására, a jelen fejlődésének megfelelő irányokba 
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megerősítésére. Pl. egy orvos házaspár közös utódja, a megfelelő fogékonyság, genikus tudás 
esetén, a pálya-választási kor eléréséig, rengeteg olyan lappangva a tudat alatt megszerzett, és 
az elődeitől genetikai hatásokban kapott ismeretre, ösztönösen megerősödő tudásra tesz szert, 
amellyel információ készlet halmozódik fel benne, hogy mivel jár az orvosi tevékenység 
hivatás választása. Mire eljön a pályaválasztási lehetőség ideje, addigra rengeteg belső indok, 
kérdés és válasz kerül megválaszolásra, az egyén felkészítésére, hogy akarsz e ebben az 
irányban továbbfejlődni. Az elődök általában kisebb felbontásban, de nagyobb szakterületet 
átfogó komplexebb tevékenysége, - a környezet mennyiség felé továbbfejlődése esetén, -a 
résztevékenységek felé haladó új szakosodásokra, kisebb, köztes szakterületi irányok felé, de 
nagyobb tudati felbontások felé ad új lehetőséget. Amire az élet egy generációval későbben 
nagyobbá váló jelen felszínére terül ki, addigra a köztes, speciálisabb célirányok is beférnek a 
pálya, cél és irányválasztási lehetőségek palettájába. 
Az elődök, a gondviselők egyik fő kötelezettsége az utódaikban továbbélő rokoni és genikus 
részecskéikkel, a kezdeti életáramlásukat meg hitelező saját elődeikkel szemben, hogy 
megerősítsék és segítsék kibontakozni azokat a rejtett képességeket, amelyek a lehető 
legjobban megfelel az utód egyediségének. Ezen belül azon új irányok lehetőségeit is 
beépítsék az ösztönös és szerzett tudás közös palettájába, a képességek tárába, amelyek felé a 
meglévő adottságokkal, az élet ilyen irányba fejlődő igénye esetén, az utódoknak a legkisebb 
változtatással, idő és fejlődési késést, belső bizonytalanságot nem okozó fejlődési 
iránymódosítással a legkönnyebben el lehet kanyarodni. Az öntudat és a saját képességek 
megerősítésének a feladata, az elődök és a gondviselők esetén a jó és a lehetséges fejlődési 
irányok megmutatásáig terjed. Ezt követően már a megszületet döntésben egyengetni kell a 
fejlődés irányát a környezetben kibontakozó lehetőségek felé, és az önképzés, az önismeret 
további kimunkálásának a kötelezettsége átkerül az ösztönös képességeiből, a megérő egyedek 
tudatosuló képességei felé, valódi egyedi tudás kibontakozása felé fejlődő egyedekbe. A fiatal 
szervezet megértésének a kifejlődése után, már csak a szervezetben és az aurában az egyedet 
az élete végéig tovább gondozó, tovább irányító, támogató, e két életteret határoló térrész 
között átjáró-képes elődi, genikus lélekcsoport feladata a pátyolgatás, az életpályán tovább 
segítés, az életút egyengetése, a nem jó irányú tévelygésekről eltérítés, az egyedi bölcsesség, 
és az isteni résztudás kifejlődése felé segítés. 
 
Ha a jelenben együtt élő gondviselők hiánya, alkalmatlansága, vagy elégtelen együttműködése 
nem jó irányokba tereli, vagy a belső erőviszonyok túl nagy megosztódása határozatlanságba 
fejleszti a fiatal utódokat, a környezet felelőssége felerősödik. A jelenben kialakuló 
határozatlanság azonban néha csak annak szól, hogy a környezetben nem fejlődik ki időben 
egy, a jelen rétegéhez képest a jövőben élő elődök által már ismert, tervezett lehetőség, de 
később ez még kifejlődhet, és a nagyon speciális irány felé elindult egyed, mire az igazi 
útválasztóhoz ér, addigra sokszor az utolsó pillanatban de elkészül az új részirány lehetőséget 
jelentő fejlődési út. Ne felejtsük el, hogy a jelen és a jövő egyszerre, de eltérő rétegekben, 
eltérő téridő ritmusban fejlődik, de amíg belül a fejlődés bár gyorsabban, de csak tervszinten 
és kezdetlegesebb stációkban még csak elképzelésekben, vagy magvalósítás alatti folyamatok 
között, átmeneti állapotban van, aközben a jelenben élő egyedek sokszor a még nem kész, 
majdan elkészülő, továbbfejlesztésre és pontosításra váró lehetőségek és irányok felé 
fejlődnek. Képzeljünk el a kétdimenziós élőrétegbeli valóságunk helyett egy olyan virtuális 
életgömböt, amelyben, az utódokban átörökített azonosság új irányokba kifejlődési lehetősége, 
generációról generációra egyre nagyobb felületű, egyre nagyobb átmérőjű új rétegre terjedhet át. 
Amelyik utódnak túl sokszor kell fejlődési irányt választani, a nagyon eltérő lehetőségek között 
kanyarogni, annak elveszik a lendülete, és bár sokkal speciálisabb egyedi tudáskombináció halmozódik 
fel benne, de egyre csökken az esélye, hogy ezen egyedi tudásra megfelelő igényt találjon. A csak 
kicsi iránymódosításokkal a meglévő készségeknek megfelelő, azokhoz közeli fejlődési 
irányok megtalálása esetén, csak kicsi iránymódosításokra van szüksége, amely miatt a fiatal 
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kori lendületes fejlődés nem veszít túl sokat az eltérő irányú környezet fejlődés elkerülhetetlen 
iránymódosításai miatt, ezek csak határfelületekként egyre közelebb terelik az egyediségének 
a legjobban megfelelő, a téridőben éppen addigra kifejlődő foglalkozási lehetőséghez, 
szakterülethez, amely éppen addigra nyílik igény, mire az utód készségei képességekké érnek. 
A téridő és az azonosság távolabbi, sokszor a jelenben még nem kifejlődött rétegei, nemcsak 
radikális (radiális) irányban vannak távolabb az élet forrásától, hanem a virtuális valóság 
mellett a közben idő alatt kifejlődő valóságban is. Ami a tervben még csak egy kis pont az élet 
korábbi felszínén, az a generációs fejlődés ideje alatt szabad lehetőséget létrehozó fejlődési 
lehetőséget adó szakterületi réssé, később tágabb lehetőséget adó térré fejlődik. Az 
élettevékenység és a szakmai tevékenység gyakorlása közben ez e kezdetben kicsi életrés, 
éppen az utódegyed áldásos tevékenysége, változás következtében tágul ki egyre nagyobb 
lehetőséggé, valóságos lehetőséget, és a további változásra életteret adó tágasabb életfelületté. 
Az életnek a kezdettől és az életforrástól, a genetikai központtól távolodása, a kezdeti 
azonosság csökkenése során egyre távolabb kell jutnia, az azonosságában és a külső 
környezetből megszerzett tudásának is fel kell hígulnia, és minél több idegen tudást merít az 
élet szövedékéből, annál jobban csökken az eredeti egyedisége, de annál jobban a részévé 
válik az élet szövedékének. Ha azonban az idegen tudás helyett a saját őseinek a genikus 
tudását veszi át, építi be a későbbi generációs szervezetbe, akkor bár kevesebb irányváltással 
és másoknál gyorsabban haladhat, és miközben magaslatként a másabbá váló környezet 
átlagos tengeréből kiemelkedhet a jelen felszínéről, de ezzel megfeszülnek és csökkennek az 
eredettel, az azonossággal összekötő szálai, és az egyediség magasabb fokozataként a nem 
mássá fejlődőt a lemaradó Szecsuáni kapcsolatai visszahúzzák. 
A környezetébe sokkal sikeresebben beilleszkedő, a jelen felszínén épülő életszövedékbe 
sikeresen befonódó szervezetek már nem olyan kiemelkedők, lassabban és egyenletesebben 
fejlődnek, de sok esetben sokkal több átlagos kapcsolattal bírnak. Az ilyen szervezetek haszna 
általában a jelenben realizálódik, és ha a jelen fejlődési lehetősége elveszik, a már rossz jelent 
együttépítő kapcsolatok is sikertelenné, eredménytelenné és haszontalanná válnak az együtt 
élő közösségek számára. A jövőbe mutató, másoknál előrébb haladó, a jelen felszínéből 
kiemelkedő egyediségek azonban olyan húzóágazatokat, lehetőségeket és új irányokat 
jelenthetnek, amelyek haszna nem e jelenben, hanem a későbbi jövőben és akkor realizálódhat, 
amikor a jelenben építés, épülés, a csak a mának élés előnyei a rossz irányba fordulás miatt 
elvesznek. Az egyediségek kimunkálása, kifejlesztése tehát befektetés a jövőbe, amely 
csak későbben térülhet meg. Az azonban korántsem biztos, hogy minden egyedi irányba 
befektetés megtérül. Ráadásul nagyon fontos, hogy az élet érezze a jó irányokat, és ne 
fektessen be túl sokat az adottságaitól és a lehetőségeitől túl eltérő rossz irányok felé 
fejlesztésre, egyediségek képzésére, mert az elődi erőforrások általában adottak és végesek. 
Ezek túl sokfelé szétforgácsolása, vagy túl nagy mélységben, túl nagyon a jövőbe fektetés csak 
később és néha nagyon sokára térülhet meg. A jelenben fejlődő élet kötelessége, hogy mire a 
jelen életspirálban táguló felszíne a fejlődési lehetőségekben betelik, ezt nem megvárva új 
életfelületeket, új lehetőségeket, részirányokat nyisson a külsőbb rétegek és a jövő eltérőbb, 
érdekes, fenntartható fejlődést adó lehetőségei felé. A téridő életspiráljában fejlődő 
lehetőségek azonban nem lineárisak, rétegről rétegre ugrásszerűen terjedők, és mielőtt egy 
centrálisabb réteg a lehetőségeiben betelik, és a rétegben fejlődő, változó részecskék számára telítetté 
válik, addigra már ki kell alakítani, fejleszteni a jövő új és tágasabb lehetőségeket adó rétegeit. 
Az élet genetikai fraktálrendszerében, a kezdettől a vég felé fejlődő szervezetek általában 
közös tőből, az elődök életforrásaiból hajtanak ki, és rétegről rétegre egyre több fejlődési 
irányra lehetőséget adó ágakat nevelnek. A fraktálrendszer ágas-bogas szerkezetét, a 
generációváltások, és az utódokba elágazások, az impulzusokkal és a tömegbe beépülőkkel 
felszaporodók alakítják, amely utód következmények egyre kisebb azonosságúak a kezdet 
forrásaival, egyre izotrópabbak, sokfélébbek, de közös rendszerben ritkán egymás ellen 
irányulók. Az elágazások végén átfolyó életerő felét a kezdeti életforrásokon átáramlók, 
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minden utódágba arányosan eljutó, egymással a téridőben együttfejlődő, és egymástól 
valamely kölcsönös függőségben is lévő részecskék fraktálrendszere, életpiramisa képezi, 
amelyek között szigorú arányosság van az életforráson és a főágakon átáramló hatásoknak az 
utódok vékonyabb ágai felé haladó hatásáramlások szerkezetében. A főágakban az alágak és a 
kisebb ágakon át a külső végek felé haladó melegfúziós azonosság, hatásáramlás jellemzően a 
mennyiségében megegyezik, és az eredő mennyiségek a keresztmetszetek az áramlási 
sebesség és a nyomás, a lokális ellenállás és a más irányú genetikai ellenáram fojtása melletti 
egymással való viszonyában az eredőjében valószínűen azonos. Ha egy erdőben a fák ágain, 
vagy a füvekben és a bokrokon keresztül áramlik ki a beépült hatás, ez valószínűen az időre 
jutó mennyiségének az eltolódási különbséggel számított eredőjében éppen annyi, amennyi 
korábban a más rétegeket is figyelembe véve befelé átáramlott, és a kiáramlási eredő sem függ 
az életágak számától és, vagy a füvek arányától. A beáramló életenergia, valamely más 
minőségben valahol ki is áramlik, és ha kiáramlik, bármilyen keresztmetszetű utakat, 
életcsatornákat választ, a mennyisége ettől nem változik. Valószínűen hasonló mennyiségű, 
véges élőtömegbe fejlődik, de az már nem szükségszerű, hogy ennek az együttáramló, együtt 
élő tömegnek azonos arányú része tartozzon a relatív láthatóság, az észlelhetőség és a 
mérhetőség anyagi minőséget eredményező frekvencia tartományába. A fákon, az 
életfolyókon és a szervezetek életcsatornáin befelé a téridőbeli és réteg átjáró felé, és innen 
kifelé áramló hatások inverz összegződése a sokféléből az egyféleség felé hasonló ellenfraktál 
rendszert hoz létre, amely a téridőben párhuzamos életcsatornákon, kialakult, ismert és járható 
közlekedési pályákon áramlik. Amíg a kiáramlók a törzsön át az ágak felé, a külsőbb rétegek 
szintjein egyre többféle áramlási, szakosodási lehetőség felé fejlődhetnek, addig az izotróp 
sokféleségből az egymással nagyobb azonosság felé, befelé a belsőbb melegfúziósabb rétegek 
felé fejlődők, a sokféleség kezdeti állapotából egyre jobban az egymásba folyó genetikai ágak 
azonosság növelő összefolyásain a szervezeti centrum, a cél felé, a nagyobb azonosság felé 
fejlődnek. A genetikai forrásoktól túl távol lévő, túl nagy térben egymás között elvegyülő 
másság még nem hoz létre velünk kellően azonos anyagi minőségként általunk felismert életet, 
nem épül anyagi szervezetekként ismert közös és egymással érzelmi szálakon is kapcsolatokat 
létrehoz életegységekbe, ezek csak később, a jelen felszínében és rétegében alakulnak ki. 
Valószínűsíthető azonban, hogy a közös tér, - bármekkora méretű, a létezés különböző 
lehetőségeivel van kitöltve, és ezek jelentős részét csak azért nem észleljük, mert a térben, 
időben a változási frekvenciában, a téridőbeli és más dimenziós tulajdonságok eltérő 
arányában túl kicsi a velük való azonosságunk. 
A túl nagy azonosság azonos irányba együttáramlása viszont párhuzamos életcsatornákat és 
szervezettséget igényel, amely feltételek csak az életforrásban, a családi szervezet azonos, 
paralel áramlási rendezettségű főágában és ehhez kellően közel valósíthatók, maradnak közös 
életcsatornában. Az azonosságnak a genetikai átjáróban, az életforrásokban besűrűsödése 
nagyobb életnyomást hoz létre, amelyben a korábbi egymás felé vonzó érzelmek, a teljességre 
kiegészítő hatások a túl nagy, inverz, a rossz dolgainkat és a hibáinkat is teljesen visszatükröző 
azonosság elérése után taszítóvá válnak, és a közös főágon, a szervezeti centrumon már 
áthaladó részecske áramlások, életcsatornák a saját élettér felé elágazóvá, és egymástól is 
távolodóvá válnak. Az önmagunkkal szembenézés, a valóság meglátása, a valóság 
megismerése, az élettükörrel, a fénnyel és a fordított, tükrözött azonossággal szembesülés 
megrémiszt, megmutatja hogy mivé lettünk, és visszafejlődésre, javulásra serkent. 
Míg kifelé a hidegfúziós azonosság növekedése készteti elágazásra az energiaszállításra 
alkalmas életcsatornákat a külső rétegekben lévő sokféleség, majd ennek elérése után az 
azonosság növekedése felé, addig a déli irányban a melegfúziós rétegekben a melegfúziós 
azonosság növekedés készteti a gyökereket eltérő irányú fejlődésre, más területekkel 
kapcsolódásra, eltérő szakosodásra. Az élet a túl nagy, inverz azonosságban nem tud 
egymással végzetes konfliktusba kerülés, önfelismerés nélkül együttműködni, tehát itt elkerüli 
egymást, a valósággal való szembesülési lehetőséget és párhuzamos paralel ellenáramlásokba, 
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illúziókba szerveződik. A kölcsönhatások a jelen felszínén változó, az elégséges azonosságú, 
cselekvőképes utódokon keresztül adódnak át a két eltérő irányú de egymásra már közvetlenül 
nem kölcsönhatóképes genetikai ág között, amelyek már közel azonos irányba rendezettek 
egymással. Az élet jelenbeli, kölcsönhatásra képes, közel azonos rendezettségű felszínén 
kialakuló ilyen átvivő és engedő, egyidejűleg ellentétes hatások felé elmozduló, cselekvő 
változások csak akkor jóváhagyottak, ha az egyik irányban kialakuló nyereség egyidejűleg a 
másik irányokban is a közösség többségének hasznos más irányú fejlődést, jó eredőjű változást 
hoz létre, vagy legalább a változással érintetté váló másik genetikai csoportnak semleges, 
kompenzált eredőt biztosít. A jelenben való visszafejlődés valószínűen csak akkor 
megengedett lehetőség, kötelesség, ha az a jövőben később megtérülő haszonnal, a közösségnek 
reális eredményt realizál, azaz az időben később pozitív, (vagy idejében nem felismert rossz) 
következményt hoz létre. A lokális szervezetek jelenbeni vesztesége az élet belső vagy külső 
rétegein, a jövőben, vagy a múltban megtérül, amelyet úgy lehet tekinteni, hogy a nem teljesen 
zárt, de magas fokon zárt közös változó rendszerben gyakorlatilag nincs veszteség, a mi a 
jelenben elveszik az a jövőben, vagy a térben, vagy az időben később megtérülő 
befektetésnek, pl. reklámnak tekinthető. Ha a személyes képességeikkel, egymással a jelenben 
együttműködő szervezetek mégis sikertelenné, és eredménytelenné válnak, mert az általuk 
létrehozott hatások, - mint utód következmények – egy része elveszik a jövő, vagy a múlt 
régiói felé, - mint most a bioszféraként ismert élőrétegünk változása - a jelen látszólag 
veszteségessé válik. Azonban az innen a múlt és a jövő felé kiáramló részecskék, hatásokat, 
befektetést visznek a külsőbb és a belsőbb rétegekbe. Miközben a jelenünk energiában és 
hatásokban egyre veszteségesebbé fejlődik, az élőrétegünkön áthatoló, a belsőbb és a külsőbb 
rétegekben összegződő eredményt leadó hatások új kettős duális élőréteget, egyrészt kifelé 
nagyobb életfelszínt, változásra és továbbfejlődésre alkalmas teret hoznak létre, másrészt a 
befelé áramlók még nagyobb felbontásban, nagyobb energiasűrűségben lemodellezik a 
lehetséges fejlődési lehetőségeket, és a belülről egymásról elrugaszkodással, nagyobb 
életrugalmassággal koncentrált energiát adnak a kifelé ható fejlődés sikeréhez. A jelen 
rétegének a visszaépülése, bomlása a jövő rétegének a felépülését segíti, és az itt elveszett 
energiák most egy külsőbb rétegként ismert más fókuszterületen összegződnek. Az elődeitől 
és a genetikai őseitől, a támogatóitól távolabbra kerülő szervezetek élőrétegeinek a homorú, 
fókuszáló tükrei, a távolság növelésével egyre kijjebb kerülő fókuszált rétegeken 
összegződnek, az életnek megfelelően változó ritmusú téridőbeli összegződésben, anyagba 
életcsomóba, szimmetriába épülhetnek. Az utód szervezet távolodása az élet egykori közös 
forrásaitól, a genetikai azonosságtól azonban nemcsak az energia egyre nagyobb felületre 
kiterjedő, a térben egyre ritkuló minőség kialakulásához, hanem az egyidejűleg a másik 
genetikai állományt adó társ genetikai forrásához közelebb kerülésével, a beépülési arányok 
megváltozását eredményezi. Az élet folyamán az azonosság arányai megváltoznak, és az 
idegenebb genetikájú részecskék beépülése a szükséges hatásmennyiséget általában pótolja, de 
az életérzések minőségét és a közös szervezet genetikai azonosságát folyamatosan módosítja.  
 
Amikor az élet a mássá fejlődésében elér a valamely irányú közeledésében, vagy 
távolodásában egy genetikai határfelületet, az azonosságban valamelyik felet megerősítő, a 
másik felet meggyengítő, a hatóképesség arányait módosító téridő határt, az egyenlőség 
szimmetriarétegének, időspiráljának, tömeg és állapot felezőjének az átlépése során, a 
szervezetekben lévő genetikai dominancia aránya is megváltozik. A cselekvőképtelenség 
állapotát, a kelleténél nagyobb szimmetriát, egymáson torlódást létrehozó tömegfelezőn, a 
határozatlanság rétegén áthaladó szervezet, a fejlődési irányának megfelelő valamelyik 
azonosságában megerősödik, kellően dominánssá, határozottá válik, miközben a másik 
ellenhatású genetikai arányában egyidejűleg meggyengül. Ez a kettős inverz hatásváltozás 
eredője a szükséges többségi arányt, az aranymetszés arányát újra kialakítva ismét 
egészségesen, lendületesebben fejlődő szervezett közösséget, együttes életáramlással járó, de 
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egymáshoz képest inverz együttfejlődési lehetőséget hoz létre. A tömegfelezőn, az egyenlőség 
és a határozatlanság XY állapotán torlódás, a részekre bomlás téridején áthaladáskor, az isteni 
sokféleséggel, a sokféleség azonosságával megerősített szervezetek általában nemlineárisan 
differenciálódnak, és a szervezettség életében nemlineáris, gyorsan változó, rossz revolúciós 
életidőszak következik, amely az előző állapotokból és célokból lebomlással jár. A túl nagy 
egyenlőség elmúlása után, a megfelelő genetikai arányú többség, az YXX, (kifelé haladás, 
melegfúziós, nőies szervezetté válás, az azonosságban csökkenő, a mennyiséggé fejlődés) vagy a XYY, a 
befelé haladás, (férfias eredőjű, hidegfúziós szervezet kialakulása, megerősödése) az azonos irányba 
összetartó, az azonosságban növekvő sokféleség kialakulása után, egy ideig ismét 
kiszámítható, lineáris fejlődés, egyenletes és megérthetőbb, lassabban és kiszámíthatóbban 
változó normál evolúciós időszak következik.  
A revolúció idején az arányok és a közös fejlődési irányok, az ideák és az érzések, az áramlási 
rendezettségek és a többségi akaratok is megváltoznak. A fejlődési tendenciák ellenkező 
irányultságra fordulása a dominancia arányainak a megváltozásával és a lehetőségek újra és 
másképpen elosztásával jár. Ha a szervezet a fél élete, a korábbi állapota közben a melegfúziós 
szétszóródás és a Yang állapot felé fejlődött, a kifelé áthaladva a téridő közös tömeg és 
térfelezőjén, a legnagyobb állapot azonosságon, megváltoztatja egymást, másrészben a külső tér, a 
felmenői befolyási övezetek domináns uralkodói által is megváltoztatásra kerülnek. A régi letűnt, elhagyott 
uralkodók, befolyásolók képviselői kiszorulnak a döntési lehetőségekből, de az új, a 
hatásukban megerősödő, egyre közelebbi, egyre fókuszáltabban ható szervezetek képviselői 
bekerülnek a döntéshozó és gondviselő lehetőségekbe. A nemlineáris időszakokban a túl nagy 
azonosságú együttműködések általában sikertelenné, egymással konkurenssé, rivalizálóvá, 
versenyezővé válnak, amely a sokféleség korábbi választási lehetőségeit, a Te vagy az én - 
akaratom, életem, lehetőségem érvényesüljön - döntési lehetőségre, bomlási, különfejlődési 
lehetőségre szűkíti le. A változó világ egyik része ilyenkor az egyenlőség téridejében elveszíti 
a sokféleség kellően tarka virágzó állapotát, és kezdeti árnyalatos szürkeségeket 
megkülönböztetni tudó fekete-fehér, igen és nem döntési lehetőségeket meghagyó, erősen 
centralizált lehetőségei maradnak. A másik addig szürkébb, de egyértelmübb szervezettség 
viszont a kezdeti szürkeségből az ellenkező sokszínűség állapota felé fejlődik. Mivel az élet a 
túl nagy azonosság és a túl nagy másság, a már túl nagy különbség idején nem tud egymással 
megfelelően fejlődve hatékonyan együttműködni, ezért a revolúciós, sikeresebb 
együttműködésekre átalakító időszakban a már rossz eredőjű szervezetek először nem épülnek, 
hanem inkább bomlanak. Az épülés és a hasznosság eredménye ilyenkor nem áll meg az 
ellenálló és feltartóztatási – kellően azonos - képességgel már nem rendelkező térrészekben, és 
tovább áramolva más szervezetekbe, új rétegekbe kerül. A bomló rétegek és szervezettségek 
még kellően életképes, együttműködő képes energiája átcsoportosítódik azokba a fiatal és 
lendületesen fejlődni, együttműködni képes, azonos irányba, egységesebb és betartható 
törvényekbe rendezett új rétegekbe, szervezetekbe, térrészekbe, amelyekben az áramlási 
irányok és az elterelődések sikeresebb fejlődési lehetőséget, új tavasz és új életáramlás 
lehetőségeit hozzák létre. Az elöregedő, a fiatalabb, változásra és élményekre vágyó szervezetek 
részecskéi által elhagyott, számukra érdektelen térrészekben már nem újul meg, nem fiatalodik az élet. 
Az életfejlődési térségei áttevődnek, a nagyobb szimmetriával a sikeres keveredést, sokakkal 
jobb vegyülést lehetővé tevő, közösségi gyülekezést, ismerkedést, kapcsolatépítést jobban 
segítő ívó helyekre, a továbbfejlődéshez új és jó társ választási lehetőségét jobban biztosítani 
képes közösségi térrészekbe. 
 
Amikor a korábban kialakult és sikeres együttműködések közös haszna elveszik, azok a 
kihasználttá és eredménytelenebbé váló szervezetek, amelyek nem termelnek, vagy nem 
részesednek az előnyökből, érdektelenné válnak a közös együttműködésre, a másikkal 
kiépített, folytonossági miatt vonzó jó kapcsolatok fenntartására. Minél több szál bomlik ki az 
élet szövedék hálójában valamelyik irányban, annál erősebb kötődések, vonzalmak, 
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információáramlási lehetőségek épülnek fel a másik jobb irányokban. Az egyik irányban 
növekedés, a vonzalmak, közeledések, a folytonosság javulása, az érzelmi szálak arányának, 
forgalmának a sűrűsödése, azonban az ellenkező irányokban a folytonosság romlásával, 
ritkulásával a vonzalmak gyengülését és a kapcsolatok lebomlását eredményezi. Amely 
irányban csökken a részecske forgalom, nehezen áthatolható, elterelő-képes életfelületek, 
görbült életsíkok, réteghatárok, potenciál gátak vagy és kibékíthetetlen ellentétek nehezítik a 
kapcsolatok kiépülését, fennmaradását, arra az élet vonzalma, összetartása és épülése 
meggyengül, majd az elromló kapcsolatok hatására a forgalom egy időre megszakadhat, és a 
bizalomban megszakadt térrészeket elválasztó határok mentén elszigetelő, lamináris irányban 
áramló átjárhatatlan új réteg alakulhat ki. Miközben azonban a határfelületeken megszakadó, 
meggyengülő forgalom leépül, az egzotikusabb, titokzatosabb térrészek felé áramlásra a vágy 
felerősödik, és ez kíváncsiságként ismert, időben növekvő vonzalomban, megismerési és 
utazási vágyakban nyilvánul meg. Az egymás felé áramlás lehetősége azonban egyre nagyobb 
felbontási lehetőség mellett lehetőséget biztosít az egymáshoz túl közel kerülő szervezeteknek 
az optimálisnál nagyobb felbontású, túl nagy felnagyításban már másnak, kevésbé vonzónak is 
megismerhető túl tárgyilagos, objektív megismerésére, és az egymás felé esetleg végzetes 
közeledés lefékezésére, elterelődésére. A megismerés, a kíváncsiság teljesülése lecsökkenti a 
vágyat a tovább azonos irányba haladásra, a megismerés és a felbontás további növelésére, 
közeledésre. Ezt az állapotot ismerjük valamely külső, vagy belső, apa, vagy anyai 
életfordulóként, amikor az egyik fél, hatás, elődszervezet felé haladás, a célhoz túl közel 
kerülés esetén elveszíti a korábbi vonzó lehetőségét, és a korábban idealizált, vonzalom ebben 
az irányban, az illúziókban meglévő képnél nagyobb felbontással megismerő közeledését 
taszító, vagy elterelődővé fejleszti. Amikor a még vonzó, az átlagosnál ritkább részecske 
sűrűségű érzelmi szálak, az információkat közvetítő részecskék nagyon besűrűsödnek, és 
telítődnek az adott irányban lévő vágyott célból kiáramló ellenhatásaival, az objektív és a 
szubjektív határon lévő optimális megismerés eljut a végállapotába, amikor már nem kívánunk 
a megismert cél felé közeledni. Bár a tudati, vagy és a tömegi tehetetlenség ilyenkor 
rendszerint túlvisz az optimális megismerési arányon, és a túl nagyon közeledés, a kelleténél 
jobban megismerés már taszító eredőjűvé válik. A részecske szervezetek egymással inverz 
azonosságú, a deformációkat és az élethibákat visszatükrözni képes részecskéinek az 
egymáshoz az ideálisnál túl közel kerülése esetén, az azonossági illúziók elvesznek, a 
szembesülő gyarlóságok objektív, túl tárgyilagos érvényesülése összetöri az illúziókat és a 
korábbi vonzalmat. Ez látszólagos ellenmondás, a gravitáció és a tömegárnyékolás, a Casimir 
hatás vonzalmának. A Casimir hatás is csak addig érvényesül, amíg a már ismert árnyékoló 
felületek, határok távolsága kisebb, mint a védő felületek között ezekkel párhuzamos irányba 
áramlási lehetőség, tehát a lamináris szabad áramlás lehetősége. Ha azonban a védő, árnyékoló 
felületek egymástól eltávolodása, vagy és a lamináris irányú pálya úthosszának a lehetősége 
kisebbé, azaz az életnyomás, a taszítás ebben az irányban nagyobbá válik, az életáramlás, az 
információ és hatásáramlás iránya is megváltozik, és az érzékeny lélek mindig a nagyobb 
szabadságfokú térrész felé, a nagyobb lehetőséget ígérő cél felé fordul. Ez a vágy az egyik 
irányba anizotróp, differenciált szabadságfokú áramlási lehetőséget adó Casimir felületek 
között lévő nanoméretű térrészek életcelláinak a nagyobb szabadságfokkal rendelkező 
hosszirányú haladásába segít. Ha az árnyékoló felületek és átbocsátóképesség aránya túl 
naggyá válik a felületekkel párhuzamos irányú életcella, életáramlási lehetőségéhez képest, 
akkor a felületekkel párhuzamos irányú élet és információ áramlás, ehhez képest merőlegessé, 
ellenkező irányúvá, az utódgenerációkban az általuk már ismert, áthatolható felületekre 
merőlegessé fejlődik. A túl rövid mozgási és a túl kicsi információs áramlási lehetőség, a 
beszűkült terek és életpályák a kisebb ellenállás irányába módosítják a következő 
életgeneráció áramlási lehetőségeit, amelyek, mire kifejlődnek, már megismerik a nekik 
merőleges irányban lévő, és ezzel felismert, alkalmazkodott ritmusazonosság esetén, 
átjárhatóbb életfelületén lévő átáramlási lehetőségeket, új fejlődési irányokat. Az elődök 
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merőleges életfelületein átáramlást, nemcsak az impulzusok miatt azonos irányban közben 
megritkuló határfelületek ritkábbá válása és ezzel az átbocsátási lehetőség, az útidő arány 
növekedése teszi lehetővé, hanem a fiatalabbak kellő idő jut az idősebb generáció ritmusának 
és frekvenciájának a megismerésére. Javítja az elődök átlagos irányú életáramlására merőleges 
új generációs irányok kifejlődését, hogy az elődök elődeinek, a nagyszülői felmenők a 
közvetlen leszármazó utódaikhoz képest ezekre merőleges, de az unokák fejlődési irányával is 
közel 90 fokos szöget bezáró, a harmadik dimenziós fejlődési irányt éppen blokkoló semleges 
pályán áramlanak. Az éppen úton lévő negyedik átalakuló, már elporladt generáció 
részecskéinek az áramlási rendezettsége, útmutatása segít az általuk elhagyott, kisebb 
életnyomásúvá váló térrészek irányába áramlásra. Minél kisebb méretűek, minél nagyobb 
érzékenységűre elporladók az előző generációk, szervezetek részecskéi, annál jobban 
megérzik a helyes irányt, az életáramlás új lehetőségét, a felmenői generációk által elhagyott 
térrészekben kialakuló, szabadabb életáramlási lehetőségeket. Ha egy autós példával kívánjuk 
a megértést segíteni, akkor az áramló autó (tömeg) lásd a következő ábrát előtt nagy életnyomás 
keletkezik, és a járható fejlődési irány a front felület előtt lévőknek a kikerülés, oldalra, a 
haladási irányra merőleges áramlást határoz meg. A jármű frontfelületének az eláramlása után 
azonban az időtengelyhez, az áramlási tengelyhez képest merőleges irányú második 
generációs kiáramlás, a környezet ellenállásába és az éppen a kiürülése miatt kisebb 
életnyomású hátsó tér felé terelődik. Az első generációs domináns részecskék időtengelyére, a 
haladási irányra merőleges a második generációs részecskék áramlása, azonban a harmadik 
generációs részecskék áramlási iránya már párhuzamos, de éppen ellenkező, hátrafelé tartó a 
haladó autó részecske tömegéhez képest, mégpedig az általuk elhagyott, ekkor éppen 
alacsonyabb életnyomású hátsó térrész felé segítő. A haladó tárgy életnyomás növekedése a 
tárgy, a részecske mező utáni kisebb életnyomású, részecskékben ritkábban kitöltött térrészek 
felé kényszeríti az életáramlás rendezettségét. Ez vagy többszöri irányváltással, elterelődéssel, 
vagy generációs impulzusokban kialakuló elterelődéssel valósulhat meg. Mivel azonban a 
közösséget megosztó tárgy haladási irányában már hátrafelé, a kettő közötti viszonyban már 
visszafelé áramló harmadik generáció hiába áramlik a haladó járműhöz viszonyítva kétszeres 
sebességgel hátrafelé a kisebb nyomású térrész irányába, a jármű mögötti, a környezethez 
képest álló, vagy együttműködő stabil tömeg nem engedi a jármű elhagyása után továbbra is a 
hátrafelé, inverz áramlást. Az előre haladó első generációs elődökhöz képest visszafelé fejlődő 
harmadik generáció újabb kölcsönhatásban befelé az éppen legkisebb életnyomású tér felé és 
közös, az időtengely, az idegtengely irányába, egymás felé terelődik.  Ez az eredeti kezdeti 
állapotba kerülést jelenti, de eközben minden impulzusban, minden irányváltásban a közösség 
feleződik, egy része kicserélődik, és végül a visszafejlődő részecskék között, csak negyed, 
vagy kevesebb arányú előd részecske marad. A negyedik generáció tehát már befelé és 
egymás felé, azaz a tavasz irányába, az együttműködés irányába áramlik, amely lehetőségben 
azonban az egyre nagyobb azonosságúvá fejlődése közben, a közös pont, térrész felé haladó 
korábbi, de közben eltérővé vált, fele részben kicserélődött, ezért nem felismert szemből 
érkező egykori társaival egymásnak áramlik, nagyobb életnyomást hoz létre. Ha az utolsó 
pillanatban felismerik egymást és megértik, hogy a szemből az azonos cél felé érkezők éppen 
olyanok mint ők, hogy ők nem ellenségek, csak ellenkező irányba áramlanak, akkor idejében 
történő elkanyarodás, a szent keresztáramlás, (alul és felüljáró) sikerével sikeresen 
elkerülhetik a sokaknak csak szaporodást, másoknak végzetes, felbontó impulzust. Az 
egymásnak áramlást kikerülő áthaladó manővert, egymásról új elrugaszkodási, és további 
életáramlási, keveredési lehetőséget fejleszt ki.  
Hasonló a rendezettség változás és az életáramlási irányváltozás minden egymáshoz képest 
viszonylag nyugvó részecske közegben elhaladó tárgyias, nála nagyobb sűrűségű, vagy 
összetartóbb részecske mező, egy puskagolyó, ágyúgolyó, léggömb, vízcsepp, rakéta, űrhajó, 
hold, bolygó, vagy csillag szervezet áthaladása idején. A környezetében, a nyugvónak tekintett 
rezgő állapotból kimozdító részecske közösség, új, négy alciklusból évelő körfolyamatokba 
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forduló új életáramlásra hozó lendületváltozás indíthat el. Az életáramlásra került részecskék 
minden irányváltozást is okozó impulzusban osztódnak, a minőségükben feleződnek és az 
eltérő összetételű utódgenerációkba átépülés után, egy részük az életáramlásra hozó 
szervezethez csatlakozik, egy ideig vele áramlik, más részük jobban kitart a kezdeti társai 
mellett, és a velük a közben megváltozó környezetbe távozik. 15. ábra. Az áramló szervezet és 
a periodikus kölcsönhatás generációs alakulása 

 
 
 
 
 
 
 
 
Az elhaladó, mozgásra és életáramlási események észlelésére késztető nagyobb sűrűségű, 
vagy csak kölcsönható részecskemezők és a kölcsönhatottak csoportjai azonban nemcsak 
kikerülik egymást, hanem közben keverednek egymással és más áramlatokkal, amely miatt a 
kezdetben idealizált, egymásra merőleges áramlások, átmeneti vegyes irányú áramlásokká, 
eltérő közeget, más minőséget létrehozó új érdekes életkeverékekké fejlődnek. A 
lendületesebb, vagy nagyobb perdületet, gyorsabb napi saját perdületet körforgást kialakító 
kezdeti életáramlási időszak, a kialakult, kapott új lendületenergia kezdeti többletének az 
elfogyása után, életnyomásba, melegfúziós hőenergiába, munkavégzésre képes más eredőbe 
koncentrálódik, majd ebből ismét kiterjed, és ide-oda áramlást, változást okozó életjelenséget, 
keveredést, vegyülést, érzelmeket és tudatfejlődést is produkál. A változás analóg ismétlődései 
megérzések vezetnek, és a megérzésekből kialakuló tudatfejlődés egy idő után eljut a megértés 

második 
generációs  
 
részecskék 
elválasztása 

harmadik generációs 
részecskék áramlási, 
terelődési főiránya 

Harmadik generációs részecskék 
egymás felé, egyharmad részben a 
kellő azonosságú, de a 
minőségükben a legkisebb 
ellenállást adó fogyasztó felé 
áramlanak, elfogyasztásra kerülnek 

Az izotróp környezet más, kellő 
azonosságú tagjai közé keveredő 
idegenebb részecskék élénkítik a 
változást, de a túl nagy azonosság 
kifejlődésekor szintén  
szétszóródnak egymásról. 

A harmadik generációs részecskék egy már csak nyolcad azonosságú része, már kisebbségben, egymás 
és a közös pont, az összetűzés felé áramlik. Eközben a fiatal és új részecskék egy kíváncsi része az 
ellenkező irányból érkezőket kikerülve, már hidegfúziósabb, kisebb, de még elégséges genetikai 
azonosságú részecskéi befelé a mikrokozmosz melegfúziós belső körforgásába, anyagibb szervezetbe 
sűrűsödnek. Az egymással még mindig túl nagy azonosságú részecskék még kifelé a makrokozmosz, a 
múlt felé terelődnek, és a legkisebb közös többszörösnek megfelelő eltolódó periódus után nagyobb 
impulzusba kerülnek az ellenkező irányban áramló, már genetikailag jelentősen eltérő, de közös cél 
felé tartó társaikkal. Amíg azonban a makrokozmoszban a részecskék egy része nagyobb téridőbeli 
kerülőt és hidegfúziósabb keveredést tesz, aközben a mikrokozmoszban kisebb úton nagyobb 
esemény sűrűség, gyorsabb, de analóg fejlődés alakul ki. Az azonosság elérésekor az egymással a 
közös pontban, térben és időben egybeesően találkozók rövid idő alatt tömeges impulzusba kerülve, 
főnixként kivirágozva új diaszpórában, jelentős mértékben vegyülnek egymással, amely után részben 
szétszóródnak, elporladnak, de a helyben maradók a lendületben lényegében hatástalanítják egymást. 
A teret megosztó, a lendületben fejlettebb szervezetbe visszakerülők egy része, differenciálás után már 
segíti az őket elfogyasztó szervezet belső keringését életáramlását, és a megkezdett irányba haladását, 
de miközben annak az előre haladást a róla elrugaszkodásukkor segítő impulzusokat adnak át, egy 
kicsit módosítanak a fogyasztójuk állapotán, fejlődési eredőjén, azonosságán. A szervezet melegfúziós 
belseje felé áramlóknak tél, tavasz nyár és ősz ciklus, az izotrópabb környezetbe áramlóknak ezzel 
ellentétes, inverz életritmus alakul ki. Természetesen sok más, egyszerűbb lehetőség, pl. sokkal 
nagyobb perdület kialakulása esetén, a kezdeti impulzusban nagy saját perdületet szerző részecske, 
generációváltás nélkül is eljuthat a haladó tömeg előtti állapotából a haladó tömeg mögé kerülő, de a 
környezetet attól kezdve másképpen látó, nagyobb saját spinnel forgó, szédültebb állapotába, de ha ő 
nem nagyon, a környezete alaposan megváltozik, mire a kerülő után visszatér az egykor elhagyott, de 
az elhaladók által letarolt, megváltoztatott, mássá tett, szinte felismerhetetlen régi életterébe. 

A negyedik generációs részecskék egy része 
beáramlik a térrészt megosztó, őt ekkor elfogyasztó, 
befogadó szervezetbe, de más része az aurában és az 
izotrópabb, az életáramlásra alkalmasabb, de őket 
gyengéden lefékező környezetben marad, és 
csökkenő amplitúdóval ide-oda áramlik, amíg újabb 
impulzus és szétszóródás nem történik velük. 
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kialakulásáig. Az elődök által lendületenergiát kapó utódok, a Tao útjának a végigjárása után 
megtanulják az életáramlás szabályait, a kapott hatásokkal járó kötelezettségeket az utódoknak 
továbbadandó élettér és életlehetőség változatlanul erre alkalmas állapotát. A tudatfejlődés, az 
élet iskolája a Tao útja azonban nem ér véget az életáramlás szabályainak és 
törvényszerűségeinek a megértésével, ez csak az elmélet, amely után jön az elméletben 
magtanultak alkalmazása. Az élet iskoláját, a megértés stációit végigjárók, eredményesen 
vizsgát tevők lehetőséget kapnak a tanultak gyakorlatban kipróbálására, amely során 
megismerhetik a hatáskeltés és szabályozás, az életáramlás fenntartásának a fortélyait, 
amellyel lehetővé válik, hogy nemcsak ők, hanem az utódaikban keveredő eltérő későbbi 
életváltozataik is megismerhessék és átélhessék a változási lehetőség életáramlásként ismert 
sokféle érdekes életélményeit. 
 
 
A Tavi óriás tündérrózsa nemi átalakulása és megtermékenyülése: 
Egy kis lazítás a dolgok megértésére. A 2011-07-22.-én a Spektrum TV-ben sugárzott természeti 
filmben leadott adás kiegészítése, a megértés segítésére. 
A kezdetben hófehér és hímnemű, egyértelmű hidegfúziós, romlatlan szűzies fiatal virágok és 
még csak fekete-fehérben gondolkodni képes részecskéi ekkor még nem ismerik a melegfúziós 
színes változatos pokolibb valóságot. Az életprogram nem, engedi a bűnt a hagyományok túl 
korai feladását. A hidegfúziós hatásokban domináns virágot építő közösség jellemzően ekkor 
még nem engedi a szervezetébe, (a kelyhébe) a melegfúziós kisebbségi hatásokat erősebben 
érvényesülni. Amikor azonban a kifejlődő nyár melege növeli a környezet változatosságát, 
sokféleségét, a környezetben is megjelennek, kifejlődnek a hímnemű de még szűzies virágok 
másodlagos termékét, a nektárt fogyasztó rovarok. A nappali időben zárt virág az éjszakai 
időben kibontja a szirmait, nagyobb kölcsönhatóképes forgalmat bonyolít le, és leadja a 
környezetnek a belső, viszonylag elszigetelt térben kinevelt, a benn élőkkel ekkor még túl 
nagy azonosságú elsődleges hatóanyagait a feromonokban szétterített reklámokat. Az 
elsődleges termelés a rovarokat becsábító ferromonok, illó anyagok, az illékonyabb, 
kényesebb hidegfúziós illóhatások környezetbe kiáramlása. A ferromonok kiáramlását az 
éjszakai hidegfúziós beáramlás és adott minőséggel telítődés kelti, amely a belső változás 
sűrűséget és a differenciálódást jelentősen megnövelve a virágok hőmérsékletét alkony körül, 
a napi ciklus melegfúziós szakaszának a végére közel tíz fokkal a környezetnél magasabbra 
növeli. Ez a belső túlnyomás nyitja ki végül az est beálltával a virágok szirmait. A 
feromonokkal és az illóanyagokkal fogyasztható táplálékra csábított rovarok bemásznak a 
virágok kelyhébe, ezzel a hátukon és a szőrzeteikre tapadó, a korábbi virágról származó 
kellően eltérő, de azonos fajtájú, már fejlettebb állapotban lévő virágról magukon hordozott 
hatóanyagokat is beszállítják a következő virágba. A fehér virágot építő közösséget 
életversenyre késztető másik életmintát, a szükséges másságot, a viszonyításra lehetőséget adó 
konkurens terméket ekkor még nagyon kicsi mennyiségben, csak a lehet másképpen is 
gondolatokat ébresztően viszik be az ezzel még meg nem fertőződött szűzies, de többségi 
proletár diktatúrában együtt élő közösségekbe. A virágban megjelenik a másság, a konkurens 
eltérő élettermék, és ezzel a kétség, a lehet másképpen is gondolkodás, és elindul az 
életverseny, a hajtás amitől nemlineárisan fejlődőre, a környezetet is átalakítóra felgyorsul a 
megszokott evolúció. A beszállított életminták, az eltérés, a jobbítás lehetősége először csak 
kisebb mennyiségben lemásolódik, és a szervezetben élő hölgyek az addigi fekete-fehér 
egyértelmű állapotukat egyre többfélébb, színes szalaggal, majd díszes ruházattal, mintázattal 
egészítik ki. A hagyományok sérülnek, elindul a fejlődés, felerősödik az egyediség, az eltérés. 
A környezetben élők figyelmét sikeresen magukra irányító, a másság terjesztésében, a 
hagyományok megváltoztatásában élenjáró hölgyeket, melegfúziós szervezeteket eltérőbbé és 
feltűnőbbé teszi, amely fokozott érvényesülést hoz létre. Megjelennek, majd később 
felszaporodnak a közösségben a másoknak is példamutató celebek, és a ragadós minta egyre 
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jobban gyorsan elterjed. A másság megállíthatatlanul felütötte a fejét, és ez nemcsak 
csábítóbbá teszi a közösség közben mássá váló tagjait, hanem megkezdődik az új minták és 
lehetőségek tömeges szaporítása, a tömeges szaporodásra, a nászra felkészülés.  A színesség és 
a sokféleség varázsa véget vet egy a gondolkodást és a válaszokat is fekete-fehérben, csak igen 
nemben, vagy és legfeljebb szürkében engedő korszaknak, és megjelennek az is-ek egyre 
többféleképpen értelmezhető variációi. Egyre többfélébbé fejlődik a tarkává váló közösség, 
egyre színesebbé, majd rózsaszínné, és későbben már erősebben melegfúziósabbá, pirosabbá 
válik.  A pirossá válás sok mindent jelenthet, az általános tágulás és az egymástól eltávolodás 
megkezdődését és az azonos hullámhosszak eltolódását, az életnyomás és a feszültség 
növekedését, azaz a piros szín a Doppler hatásnak megfelelően jelzi, hogy a térész egyre 
nagyobb változás sűrűségben impulzusokba kerülő részecskéi, elkezdik növelni a biztonsági 
távolságot, elkezdenek felfúvódni, mindenkitől távolabbra kerülni, elhidegülni, bomlani. 
Pirossá válnak a nagyobb életnyomású, megérő életgyümölcsök, amelyekben egyre nagyobb a 
belső feszültség, egyre nagyobb a részecskéiknek az egymástól eltávolodása, a bomlás előtti 
állapot kiteljesedése. A piros szín azonban jelentheti a határfelületek nagyon túlfeszített 
állapotát is, de jelentheti az életbuborék kisebb egységeknek az egymástól is eltávolodását, a 
visszajelzett reakciók egyre későbben visszaérő válaszait, a lassulás és a kifáradás lehetőségét. 
Az azonosság nemcsak az egyszerű, egydimenziós tulajdonság azonosságban jelenhet meg, 
hanem a sokféleség azonosságában is. Ha egy szervezet a sokféleség felé fejlődik, és már mindenki 
rákényszerül, hogy mindennel foglalkozzon az életben maradásáért, a szükséges forgalom 
megtartásáért, akkor az ilyen közösség egymással egyre nagyobb azonosságúvá válik. A korábbi 
speciális szakosodások elsorvadnak, egyre többen lépnek be a divatos és járatos termékek, szakmák 
művelésébe, forgalmazásába, és nemsokára eljön az az idő, hogy mindenki olyan sokkal foglalkozik, 
hogy elveszik az egyedisége. Ez a sokféleség és az univerzitás azonossága. Ez a fejlődési lehetőség 
egyik végállomása. Az aki mindenben jó akar lenni, az oda jut, hogy végül nem ért semmihez sem 
igazán, és ha az ilyen élettérben, környezetben megjelennek a csak egy dologgal, de azzal kellően 
mélyen, nagy felbontással foglalkozók, a részfeladatokat egymás között sokkal jobban elosztók, akkor 
az univerzális, magukat túl sok felé elforgácsoló komplex részecskék lemaradnak, hátrányba kerülnek. 
A piros szín az azonossággal telítődést, és egy magasabb fokozatra fejlett változás sűrűség növekedést, 
élettevékenység gyorsulást, frekvencia és szaporodásnövekedést jelent. Ilyen piros színe lesz legtöbb 
megérő gyümölcsnek, pl. a belül nemesgázzal feltelő piros paprikának, a dinnyék belsejének, a 
paradicsomnak, az almának stb. A piros szín, a tűz színe, a sokszínűség lehetőségeinek a kimerítése 
után a fekete-fehér és szürke egyértelmübb és határozottabb, lebomló korszak jön, az egyszerűsítés és a 
központosítás ideje. 
Mivel a nappal beérkezők erősen torlódnak a zártabb kisebb térben lévő virágokban, és félnapi 
ciklus eltolódással kialakuló tellitődés után, megindul a kisebb sűrűségre, antianyagként ismert, 
antigravitációs, egymástól taszítódó, eltávolító Orgon minőségre átalakítás után a kiáramlás és a 
kibocsátás is megnövekszik. A már melegfúziós, színes, nőies, tüzelő a hidegfúziós energiáért 
már szinte mindenre hajlandó Orgon részecskéket, és velük a bennük fejlődő jövőben kibocsátásra 
kerülő beltartalmat, a leendő utódok ekkor még csak egyik genetikai anyagát egyre nagyobb 
mennyiségben kibocsátó, a beérkező pirosabbakkal keverő virág ettől kezdve rózsaszínűnek 
látszik, leány neművé válik. A megtermékenyülés, a felderítők és az első honfoglalók beérkezése 
magasabb belső változás sűrűséget hoz létre, amelyben megindul a sikeresen új élettérre talált előőrsök 
után a genetikai a máshol már túlszaporodott, hazát vesztett genetikai állomány betelepülése, 
áttelepülése. A beérkezők itt paradicsomra találnak, a természet törvényei szerint, mindig olyan 
fogyasztók érkeznek, amely a feldúsult minőség fogyasztására és átalakítására képesek. Minél több, 
már túl nagy lendületű, impulzust okozó melegfúziós részecske épül be a fehér után rózsaszínre váló, a 
magas tápértékű környezetbe a beérkező tömegben gyorsan nagyobb tömegszámúvá fejlődő 
szervezetbe, az impulzusok, a szerelem virága és a fellelt táplálék elfogyasztása miatt egyre pirosabbá, 
és nőnemű ivarúvá válik. Ami azonban a beérkezőknek terülj – terülj asztalkám, azaz maga a 
paradicsom, - mint egykor az Amerikára találó spanyoloknak – az a jelenlévőknek és a náluk 
fejlettebbek által fogyasztottaknak, kihasználtaknak valóságos pokollá válhat. Aki a régi közösségből 
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eddig kívülről szemlélte a való világot, az nagyobb eséllyel felbontásra, elfogyasztásra kerül, és ettől 
kezdve belülről nagyobb felbontásban is megismerheti a fogyasztói belső valóságát. 
Ez lényegében eredő változást és kibocsátási többséget, melegfúziós hatással túltelítődést, és 
korszakváltozást hoz létre a virág életfejlődésében. A korábban hidegfúziós, hímnemű, 
részecskéket felvenni és alkalmazni tudó, a tömegsűrűséget eddig sikeresen növelő virágeredő 
ettől kezdve melegfúziós többségűvé, tüzelővé és utódokat egyre gyorsabban kibocsátó 
eredőjűvé válik. A korábban bennlakó őshonos hidegfúziós eredőjű, dominanciában változó 
térrész, szervezettség ettől kezdve melegfúziós, kaotikus részecskékkel és hatásaikkal, és a 
kibocsátási következményeikkel telítődő térrészben egyre nagyobb lesz a változás sűrűség, a fúzió. 
A differenciálódásban kiszoruló, felfúvódó Orgon életbuborékok ettől kezdve egyre nagyobb 
arányban szállítanak kifelé a környezetbe, felüdülni, lehűlni és konszolidálódásra, másra 
vágyó, a melegfúziós, túlpörgő változásban kiégett, túl sokfelé és túl kicsi részekre vált 
szervezeti maradványokat, bomlás termékeket, és a túl nagy impulzus sűrűségű kaotikus 
közösségben megfogant az utódaikat. Az átlagosnál nagyobb térméretű, nagyobb közeg 
kiszorítású, de a belső mássággal gerjesztett, viszonylag nagy nyomású gáz, (nemesgáz) tartalom miatt, a 
környezetnél kisebb sűrűségű, antigravitációs felhajtóerő többlettel, antianyag hatással, fejlődő magzattal 
rendelkező, a lamináris rétegben nagy azonosságú, de a belső tartalomban már a környezet számára nem 
kívánatos hatásokat el és kiszállító Orgon életbuborékok, egyre nagyobb arányban szállítják ki a 
táguló térrészből a változás bomlás termékeit, a szervezet most-már egyértelműen túl sok 
melegfúziós hatásait, következményeit. Ezzel nemcsak energiát és jó hatásokat, feladó 
táplálékot, gondozásba vehető és tudati átalakítást is igénylő alapanyagot szállítanak a 
környezetben lévő hidegfúziós, szegényebb, a fejlettségben elmaradtabb rétegekbe, hanem a 
külső térrészekben, rétegekben keresett, hőenergiában dús, de kaotikusabb, a már túl kis változás 
sűrűségű, túl hidegfúziós (nagyszülői, felmenői) rétegekben a változás sűrűséget növelő 
leadható hatóanyagokat. A hidegebb apai külső rétegekbe kiáramló melegfúziós Orgon (terhes és 
anya) életbuborékok, az ott élő nagyapai, felmenői szervezeteknek leadják az eltartásra, 
gondozásra szoruló fiatal gyermekeiket. Az unokák, és a velük történések híreinek a leadása 
után, az ott termelődő, felhalmozódó, már kellemetlen többletben lévő hidegfúziós hatásokat, 
az ott cselekvőképesség hiányában elértéktelenedő bölcs tapasztalásokat, az élet tudását is 
begyűjtik, magukba isszák, integrálják. A hidegfúziósabb, lassabban változó felmenői 
környezetben relatív kevés a változás sűrűség, az erő és a történés, az életet élénkítő (gerjesztő 
esemény), de túl sok az egymást is hatástalanító, cselekvő képtelenséget okozó tudás és a 
tapasztalás, amely, - ha nem rendelkezik (párosul) megfelelő cselekvő képességgel – haszontalan az élet 
számára. A kaotikus belsőbb rétegekben, térrészekben viszont túl sok az erő és a túl magas 
változás sűrűség, de kevés a tudás és a tapasztalt szervezetek bölcs tanács, amely aránytalan 
eltolódás káros a szimmetriára, az egészségre. Ha azonban a nagyon magas változás sűrűségű 
genetikai keveredések, vegyülések kellő vidámságot szállító fiatal eredményeit, az ilyen 
hiányokkal rendelkező elöregedett térrészekbe szállítva, az ott kialakult, elporladtabb állapotú 
tudás és bölcsesség információs energiaszintű és tapasztalati hatásaival keverik, vegyítik, a 
tudatlan fiatalok a bölcs öregek tanácsát megértve, a tudásrészecskékkel együtt szinte 
magukba isszák, integrálják és a fiatalokban nagyobb szimmetria, az életnek jó eredő fejlődhet 
ki.  
A megfelelő arányokban keveredő anyag és lélek, többszintű, legalább három, célszerűen négy - 
hét különböző fraktálszintű, ez eltérő energiaszintet, eltérő hatóképességet és a minőségben is eltérő 
állapotot jelent, egymást követő generációkból közös szervezetbe fejlődik. Az átlagoshoz, a 
jelenben élőkhöz képest két-három idősebb generáció, egy előző dominanciát már leélt, és három 
fiatalabb, még a szervezetek belsejében fejlődő, dominális lehetőséget még nem kapó utód 
generáció, amelyek még a jövőre tartalékoltak, nem teljesen kifejlett részekben és még külön, a 
jelenben élő közösség védett belsejében fejlődnek. A múlt és a leendő jövő megfelelő arányú 
életkeverékeként, egészséges genetikai dinasztiákat és jó jelenbeli állapotokat hozhatnak létre. 
Ha feltételezzük, hogy azonos időben, a jelenben együtt élni képes három + fél generáció a 
jelen állapotát képezi, akkor joggal feltételezhető, hogy a szervezetek belsejében és a 
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környezetében is legalább három időben egyszerre, de eltérő hatóképességgel, eltérő 
fejlettséggel együtt élő átmeneti generáció is jelen van, tevékenykedik. A kívül az aurában 
fejlődő hidegfúziósabb részecskék szerepe és szakosodása eltérő, ők a külső hatások és 
veszélyforrások ellen felderítenek, megoldanak, elhárítanak. A másik, melegfúziós irányba 
szakosodott, továbbfejlődött részecskék csoportja belülről szervezi az élet alakulását. Az élet 
átlagos látható, jelenbeli réteget képező felülete nem a külső életfelület. Ennél kijjebb lévő, 
már elporladtabb állapotú, már lassabban fejlődő, hidegfúziósabb felülete a már elmúltban és a 
külső rétegekben, a külsőbb életmenetekben, az életspirálban, a környezetben és az aurában is jelen 
van. Ezek azonban bár nem sűrűn, de behatolni és áthatolni képesek a melegfúziósabb belső 
részeken, - ha itt van dolgok – de nem ez a jellemző életterületük.  Kell, hogy legyen a három 
hidegfúziós felmenői generáció adott szervezettség legkülső rétegében egy olyan átmeneti 
generáció, amelyeknél valószínűsíthető, hogy mind a három egymás mellett és egymást követő kellő 
folytonossággal bíró rétegben, életspirál menetben, van egy- egy életszereplő (csoport), amely átmeneti 
állapotban éppen úton van, vagy inaktív, esetleg kisebbségként indomináns, a közösség 
fejlődését nem befolyásoló, vetésforgóként pihentetett állapotban fejlődik. Ez esetben ezzel 
érthetővé válik a 12 hónap, a dinasztikus rokonság dominanciában változatossága, az egymást 
váltó domináns havonta eltérő befolyása. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a közös 
szervezettségben együtt élő 12 apostolnak megfelelő, a családi, közösségi életcellát 
folyamatosan uralva befolyásoló dinasztikus szervezet, az életspirál középső szakasza mellett, 
a jelenen kívül a nem látható, negatív sűrűségű térrészben, a múlt és a jövő felé kisebb 
egységekben nem folytatódik. A szervezettség konkrét vonatkoztatási térrész külső határára 
szorulók közvetlenül érintkeznek a közös élethálóval, az ideghálóval, és ők azok, akik 
kiszorulva a saját szervezetükből, más idegen szervezetek határfelületére kerülve azokba friss, 
fiatalos, érdekes, egzotikus, (vagy egyszerre nagyobb tömeg esetén nem kívánt fejletlen 
bevándorlóként) részecskeként behatolhatnak. Ha egy középponttal rendelkező kockának a 
sarkaira képzelünk egy családi elosztást, (lásd az atomos és a molekuláris elosztódási lehetőségeket), 
akkor 4 x 2 sarokpólus és+1 centrális irányító központ (már, vagy még neutrális előd 
generáció) azaz 9 egyidőben egyszerre együtt élő családtag mellett, három éppen úton van, de 
mire rájuk kerül a sor, addigra már a helyükön lesznek, de más fog közben eltávozni, az 
aurában, a környezetben azonosságot növelve a család megmaradó képességét javítani. 

 
16. ábra. Életcellák, életkockák, családok és szereplők. 
A környezeti térerő viszonyok, az érzelmi viszonyok (érzések) alakulását, mint gondolkodásra, 
információ vagy és hatáscserére, döntésre, vagy cselekvésre, elmozdulásra bíró késztetést 
érzékelik az életszereplői. A térnyomás, és az érzetek változásait általában a legelporlottabb, 

A genetikai közösségben mindig más a domináns gondviselő, irányító lélek, de 
az egyediség és a változatosság érdekében, a genetikai kimerülés ellen a szent 
szövetség, a környezet hasonló analóg életcelláival való részecske cserével, 
egymáson elfordulással védekezik. 
A genetikai központ, mint életbuborék életspirál külső felülete időről időre a 
megúnt kapcsolatok taszítóvá válása miatt elfordul, és a közösségnek vonzóbb, 
összetartóbb eredőt adó új kapcsolatot, jobb viszonyt épít ki. 

Egy 12 szervezeti alegységből álló, az 
időbeli dominanciában is váltakozó 
részecske dinasztia téridőbeli 
keveredése, és jelenben érvényesülése. 
A láthatóság felszínén, a jelen átlagos 
rétegében minden előd és utód 
valamilyen eltérő arányban jelen van és 
részesedik a közösség életében, 
döntéseiben és teherviselésében.  
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legkisebb tömegszámú, a legérzékenyebb idősebb, és ezt már megértő részecske szervezetek 
érzik meg, ez a generáció a jelzéseket kiadó, a legkisebb változásokra először reagáló.  
Az érzékenységi, vagy és elporlódási sorrend, az érzetek megerősödését és cselekvési 
sorrendet is jelenthet, azaz az azonosság és a térerő változásait a felmenők jelzései alapján 
észlelik. Pl. az idősebb hidegfúziós, magasabb biodiverzitású férfi általában előbb megérzi az 
időjárás és a térnyomás változását, de más esetben a változás sűrűségre, vagy a telítettségre 
már érzékenyebb melegfúziósabb társaik lehetnek a közösség változás észlelésekor riasztói. 
Az előző oldalon, az alsó ábrán, a felül nézetben ábrázolt életcellában, a déli (piros és sárga), 
valószínűbben fehér fényt és vegyes összetett hatásokat kibocsátó melegfúziós déli életpólus nem látszik, 
éppen alul van, de a felső elnyelő fekete lyuk, a közösség hidegfúziós beszívó északi 
élettölcsére látszik. Mivel a dinasztiában, időbeli és aránybeli eltolódásban, valamennyi előd 
minden utódban, eltérő arányban, a képviselőiben jelen van, a szövetségben összetartó erő és 
átfedés, kapcsolat is működik. Azonban a kocka egységnek csak 12 szereplője, de 13 be és 
kiáramlási lehetősége van, ezért az egyik téridőbeli pont mindig ki és bejáratra alkalmassá válik, de ez 
a pont folyton a részek átcserélődése, áramlása miatt a kívülállók számára ismeretlenül, de az 
összetartó szervezett család számára kellően ismerten és kiszámíthatóan változik.  
Ez a genetikai kapcsolat, folytonossági életspirál, rokoni szálakkal való információs 
összefüggés a lefelé, befelé és az életforrás felé, a melegfúziós déli pólus, a jövőféle 
hatásokban fejlettebb irányába, és felfelé az északi pólus a már idősebb elmúlt felmenők 
hidegfúziós irányába, a makrokozmosz felé is folytatódik. A közösségből a változatosság 
növelése érdekében már más, külsőbb életspirál szakaszba kivándorló, még nem olyan fejlett 
körülmények között, (vidéken) élő elődök, és a még máshol élő, majd csak a jövőben, 
későbben bevándorló utódok felé is folytatódik a folytonosság DNS szerű genetikai 
információkat is szállító egységekben szétterülése, kicserélődése, genetikai keveredése. 
Az életcellák és genetikai közösségnek tekinthető családok, vagy szervezeti egységek, 
célszerűen vonzó kapcsolatokkal helyezkednek el a környezet hasonló analóg életcellái, 
szervezeti egységei között. Az egymás mellé kerülő életcellák egymásnak idegenebb szereplői 
között legalább semleges, elszigetelt, vagy vonzó kapcsolatnak kell működni ahhoz, hogy a 
békés egymás mellett élés feltétele teljesülhessen. Ha a közeli szomszédsággal a viszony,  - 
általában a túl nagy azonosság, az általuk a kellő azonosság esetén már visszatükrözött rossz 
tulajdonságok visszajelzése miatt – elromlik, az addig semleges kapcsolat, a kicsi apró rossz 
hatások halmozódása miatt, azonos polaritásúvá, egymás felé és egymás ellen ható részecskék 
impulzusarányának a növekedése miatt taszítóvá és ellenségessé válik. A vonzó és összetartó, 
vagy és a semleges viszonyát elvesztő kapcsolatok, az egymás melletti idegenebb szegmensek, 
térszereplők, egyedek, szervezetek egymás mellé keveredése, az antihatás, ellenséges viszony 
kialakulása esetén nemcsak feszültséget gerjeszt, és ezzel átlépi valamely telítődés és nyomáshatár 
küszöbét, hanem hamarosan azonos hatásokat egymásnak oda-vissza adóvá, rezonanciába 
kerülővé és kölcsönösen taszítóvá válik. Az egymás melletti életcellák, családok egymásnak 
ellenséges szereplői vagy elszigetelődve az állandó gerjesztés elől a családi közösség 
életforrásának az ellenkező, általa árnyékolt oldalára áramlanak, ha ez nem lehetséges, mert a 
közösség feszültsége ezzel nem csökken, vagy átrendeződési akadály merül fel, akkor a 
nagyobb tömegszámú családi egységek, az életkockák elfordulnak egymáson, és olyan új, más 
pozíciót vesznek fel, amelyben a rájuk ható eredő feszültség, gerjesztés csökken. A térben 
lévő, egymáson is el elforduló, és ezzel eltérő kapcsolatokat egymás mellé keverő genetikai 
életbuborékok celláiban, mindig eltérő, de egymásnak már nem teljesen ismeretlen, még nem 
eléggé kiismert, ezért vonzóbb eredőjű résztvevők keverednek egymás mellé. A szomszéd kertje 
azonban nemcsak azért zöldebb, mert másé és nehezebben elérhető, hanem azért is, mert az oldalról 
rálátás esetén, a rálátásban, a kopasz töveket eltakaró fűszálak, eltakarják a fűcsomók kevésbé tetszős 
folytonossági hiányosságait. Az oldalról, nem áthatolóképes merőleges rálátásból nézett szomszéd 
birtoka, tulajdona, felesége és kertje ezért szebbnek, homogénnek, egyenletesebbnek, folytonosabbnak 
látszó, nem teljesen kiismert, a saját és már túlságosan nagy megtapasztalásban, nagy felbontásban és 
rálátásban megismert analóg kerthez, társhoz képest sikeresebben rendezett. 
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A cellák, vagy és a közösségek résztvevői, - mint a Rubik kocka - hol erre, hol arra fordulnak 
el, az erőviszonyok eredői által is meghatározva. Az egymáshoz közelebb kerülő, a 
genetikailag érdekes keverékek új párosaiban egymásra találó felmenői szervezetek is 
kikeverik az adott körülmények között a legéletrevalóbb, a környezet igényéhez 
alkalmazkodni tudó, a többletben lévő hatásokat ártalmatlanító, vagy és ezekből éppen a 
hiányt jelentő hatásokat létrehozni képes genetikai utód keverékeiket. Az atomi, vagy 
molekuláris terekként is elképzelhető életcellák, életbuborék szegmenseiben a saját térrészüket 
irányító közös genetikai központ, (szervezetség), fraktálrendszerben működik, de ezek között 
átfedés és egymásra hatás is van. A genetikai központok, alközpontok és hálózatok 
szegmensei, mint a térségük és a részecskéik gondviselői, irányítói, a közös 
szimmetriasíkokon, az elválasztó és összekötő felületeken a már tartósan egymáshoz tapadó 
elődök érzelmi eredője, a már túl nagy életversenyre késztető, konkurens időben, a korábbi 
vonzó kapcsolat egy idő után megunttá majd taszítóvá válik. A vonzó és taszító jelenségek 
átalakulásakor az életcellában lévő lélek közösség, ha lehet és ez a közösségnek előnyös, 
helyet cserél, vagy és a vonzóbb kapcsolat irányába elfordul, beáll. Mivel az elfordulás alatt a 
másik pólusnak is vonzó párt kall találnia, az elfordulás és az áthelyeződés eredőjét (ugráló 
gének) a kapcsolatok javulási eredője határozza meg. A családi szerkezet a szükség esetén 
teljesen átalakul, hogy az adott körülmények között a családnak és a környezetnek a legjobban 
megfelelő, őket a legjobban elfogadó és érvényesülésnek engedő pozíciót, eredőt vehessen fel.  
Az életspirálon továbbfejlődés, a bolygók lélekcseréjénél leírt átrendeződési lehetőséggel a 
közösségnek a legkedvezőbb új eredőt kialakító eltérő, revolúciós körforgásban is helyet és 
életteret, állapotot cserélhet. A kezdetben még nem eléggé megismert, érdekes és vonzó 
kapcsolatok, az időben is differenciáltak. Előbb csak a jobb hatások megismerése, 
megérkezése után, a későbben a közelebb kerülő, nagyobb felbontásban megismert rosszabb 
hatások túltelítődése, a kiismerés és a megunás után alakul át általuk már nem igényelt, a 
társunkat magunktól ellökő, taszító másik eredőbe. Csak akkor tud elfordulni egy életcella a 
kapcsolatnak jobb eredő felé, ha a kapcsolatból a közösségnek is szükséges haszon, 
hozam is realizálódik, azaz legalább a többes igénynek a domináns jóváhagyásnak 
megfelel. Ha a másik életcella, dinasztia mellé kerülő hatások az egész közösségnek nagyon 
kedvező, meglévő hiányokat, jó hatásokat elégítenek ki, valószínűsíthető az erős vonzalom, és 
gyors egymásba egyesülés, a tartós kapcsolat kialakulása, de ha a családok egymással 
érintkezésbe kerülő jelenben élő utódai erős vonzalma ellenére, a felmenői és lemenői 
generációknak nem jó a másik ellenhatású kapcsolat kialakulása, akkor az életcellákban helyet 
foglaló családok viszonyában kibékíthetetlen Montago és Capulett ellentét alakulhat ki. A két 
egymásnak ellenhatású, egymás rovására mássá vált szervezet egymás mellé kerülő, egymás 
felé erős vonzalmat érző utódai hiába egyesülnek átlagos só és víz, folyadék eredőbe. Ez a két 
nagyon eltérő, egymással a túl nagy fordított azonosság miatt ellenséges, a hibáikat 
egymásnak visszatükröző életág, egymáshoz képest túl inverz, a hibáikat egymásnak kimutató, 
éreztető közösség nem képes együttműködésben egymással tartósan együtt maradni, nem 
képes egymással kibékülve együttműködési szövetséget kötni. 
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Az életáramlás következményei: 
 
Az élet a kezdet terétől és állapotától nem teljesen folyamatosan de távolodik, és halad a maga 
végpontja, Omegája, az elfogyasztója, a befogadó sorsfordító apai szervezete felé. Az 
anyaközponttól, az életforrástól távolodás közben azonban nemcsak életspirálon halad 
szabályos életáramlásban, hanem időnként vissza-visszafejlődik, néha radikálisabb megoldást 
választ, és az életmeneteknek tekinthető időspirál, életspirál keringési évfordulókat, ciklusokat 
kihagyva, radikálisan átlép egy-egy életmente között. Ilyenkor rövidre zárulnak az idő 
menetei, Pl. a DNS két egymással párhuzamos szála, lényegében az életspirál, időspirál 
egymással ellentétes irányba, de paralel jelleggel, egymással párhuzamos térgörbén csavarodó 
menetei közötti rövidre zárt, gyorsabb fejlődési lehetőséget létrehozó genetikai vegyülés. Az 
eltérő kasztból, eltérő fejlettségű életmenetből a másik felé kitüremkedő egyedi leágazás 
gyakran kapcsolódhat, egy másik irányból, életmenetből a leágazás felé kinyúló másik 
genetikai ág adott jelenjében éppen együtt élő változata felé, amely rövidzárlatot és közvetlen 
kapcsolatot hoz létre a múlt felől a jövő felé fejlődő még hidegfúziósabb, sokféleségben 
dúsabb ág, és a már kifelé haladó, melegfúziós, már túl nagy azonosság alágak keveredésre, 
vegyülésök segítésére. A szokásosnál gyorsabban fejlődő kapcsolatok, az idő rövidzárlatainak 
a kiépülése olyan sönt jellegű áthidalásokat hoz létre, amelyekkel a normális lineáris ágban 
folyó energiaáramlás leapad, és a kereszteződésekbe befolyó energia hordozók és hatások 
áramlása e rövidzárlatnak tekinthető saját csatornákon át, a szokásosnál nagyobb 
energiaáramlást hoz létre. Miközben a természetes és szabályosabb, hosszabb spirálágak 
lassan elsorvadnak, elégtelen energia és hatásáramlás miatt elöregednek, a direkt kapcsolatot 
létesítő ágakon át nagyobb és érdemtelen áramlások növelik az életcsatornákat nyitók hasznát 
és energia forgalmát, levehető, megtartható energia felhalmozását. 
 
 
A fejezet célja azonban annak a bemutatása, hogy a kezdet életforrásától és állapotától a térben 
és időben is távolodás során, az élet útjait gyakran keresztezik nagyobb és mély 
életszakadékok, és potenciál gátak, nehezebben átjárható, sokszor meg nem kerülhető 
életakadályok.  A távolodás során a viszonylag akadálytalanabb életsíkságokon, az életsíkra 
merőleges irányban nagyobb amplitúdókkal, kiemelkedésekkel, potenciál hegyekkel, vagy és 
idegen életspirálokkal nem nehezített terepen, közegben haladva viszonylag folyamatos 
lineáris lehet az életáramlás, amely az életsíkoknak tekinthető rétegekben, lamináris irányban 
viszi ki az életet a kezdet forrásától, az anyai életforrástól a hőn áhított, de gyakran sokak által 
nem felismert cél – az istenné és Mindenhatóvá válás felé. 
A nagyobb életakadályokat állótó potenciálgátak és mély életszakadékok azonban azokon a 
terepeken is nehezítik a haladás útjait, amelyek egy rétegen belül alakulnak ki, amelyeknél a 
lamináris áramlás folytonossági lehetősége megszakad, és vagy kerülőt kell tenni a tér 
harmadik, magassági, vagy mélységi dimenziója felé, és le kell győzni ezeket az akadályokat, 
vagy sikertelenség esetén az élet kialakult szervezetei gyakran elhalnak, sokkal kisebb 
részekre bomlanak, és így megtalálva a módját haladnak át a fejlődést gátló akadályokon. Az 
élet azonban nemcsak az általunk élőrétegnek ismert lamináris síkokon és viszonylag kicsi 
amplitúdókban kerülgetve az akadályokat halad, hanem nagyobb tömegszámú szervezeti 
egységekben, pl. bolygókban is analóg bolyongásban halad a kezdet és a vég lehetősége 
között. Egy bolygószintű szervezettségnek már sokkal nagyobb szabályelvárásnak kell 
megfelelnie, azaz nem nagyon szabad letérnie a szabályos életspirálról, az idő útjáról. Mégis 
amikor a bolygók távolodnak a nekik egykor életet adó anyacsillagtól, pl. a Föld távolodik a 
Naptól, az időspirálban haladó szabályos távolodásban rendszeresen metszenie kell az 
ellenirányú, visszatartó, máskor pedig más irányból érkező energia hullámokat, amelyek hol 
erre-hol arra terelik, eltéríthetik a megengedett legjobb útról. Miközben az anyai napból 
kiáramló energiahullámok a távolodás felé segítik a még mindig túl nagy azonosságú bolygó 
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szervezeteket, ezeknek át kell haladniuk, a távolodás során idegen szervezetek életspirál 
akadályain, ki kell kerülniük másoknak a Jetszerű dühkitöréseit, és a gondjaikra bízott 
részecske állomány felett gondot viselve, el kell juttatniuk az anyai állományt a későbbi apai 
célpont, élettér közegébe. 
 

Térjünk vissza néhány gondolatig, az életspirál szabályos útjait keresztező nagy idegen 
életsíkokra, amelyek távolról sem a mindig viszonylag ideális, semleges merőleges irányban 
metszik az életáramlás útjait, hanem sok esetben viszonylag kicsi rézsútos életszöget bezárva, 
differenciált kölcsönhatást keltve. Ráadásul az idegen mezők szimmetria spiráljaiban eltérő 
ritmusban idegen részecskék, sokszor nagy kerületi sebességgel áramlanak, és ezek az 
áramlások nemcsak azonos irányba hatva segítők, hanem sokszor a céltól eltérítők, vagy éppen 
szemből erősen hatva a sorsot visszavetők, visszafejlesztők és visszafordítók is lehetnek. Ha 
olyan akadályokkal nehezített természeti terepnek tekintjük az életáramlás lehetőségét nem 
mindenkor segítő téridő útjait, akkor megérthető, hogy az idegen és nagy szervezetek, 
valamint a viszonylag közeli rokon szervezetek által kibocsátott periodikus energiahullámokon 
az élet szervezeteinek rendszeresen át kell kelni. Az energia hullámokat olyan a téridőben 
haladni és fejlődni kívánó szervezetek áramlási irányával szemben haladó, ezt az áramlási 
lehetőséget sokszor és sok helyen keresztező, akadályozó potenciál hegyeknek lehet tekinteni, 
amelyek rendszerint leárnyékolják, elterelik a cél, az apa szervezet, vagy visszatérőben az 
anya szervezet felől érkező információs és energia hullámokat. Ez miatt az ilyen nagyobb 
életakadályok előtt a szemből érkező ellenhatások nem annyira érződnek, de felerősödhetnek 
az életforrás felől érkező anyai hatások, amelyek eltávolodásra, és a cél felé továbbhaladásra 
késztetik az élet vándorait. Mivel a potenciál hegyeket, az életutat keresztező akadályok előtt 
az anyai szervezettől, a kibocsátó életforrástól távolodó szervezetek részére leárnyékolásra 
kerülnek a hegy túloldalán erősebb apai hatások, ezért az életakadálynak nekiveselkedő 
vándorok, a potenciál hegyek előtt túl erős, az eltávolítást, és az életakadály legyőzését is 
segítő anyai hatásban részesülnek, ezért az egyenletes apai (ez esetben visszatartó) és anyai, 
eltávolító hatások szimmetriája egy időre megbomlik. A potenciálgáton áthaladó szervezetekre 
azonban a gát elhagyása után a cél irányában lévő apai hatás felerősödik, de az életakadály, 
hegy, az életáramlás útját keresztező idegen életspirál részecske tömege által leárnyékolt 
térben az anyai hatások meggyengülnek, és ekkor szintén erősebb, de fordított irányú 
aszimmetrikus hatás éri a szervezeteket, amely a másik irányba tolja el a szervezet 
szimmetriáját. 
Az ellenhatásoktól leárnyékolt térrészekben, a potenciálgátak előtt és mögött, illetve az élet 
mélyebb, árnyékolt szakadékai között lassabban haladó szervezetekre, ezen életakadályok 
árnyékoló, elterelő jellegűek, amelyek az élet szimmetriáját sokféleképpen megváltoztatják. 
Az ilyen differenciált térrészein áthaladás közben, szükségszerű és természetes a 
hatásszimmetria meggyengülése és egy időre eltolódása. A nagyon nagy potenciálgátakkal, 
idegen életspirállal akadályozott életpályán és felé haladó szervezetek életútja tehát kellően 
változatos, sokszor kiszámíthatatlan elterelésekkel, akadályokkal tarkított, amely gyakran 
tartósan eltolódik a szimmetriaként ismert egyenletes hatás lehetőségétől. Amikor az élet 
szervezeti ilyen nagy potenciálhegyek, anizotróp térrészek felé áramlanak, a megszokott, 
egyenletesen de az átlagos hatások között csak kicsi ingadozással váltakozó lineáris élet 
szimmetriaközeli állapotban változási lehetősége lecsökken, és egyre nagyobb hatáshiányok 
alakulhatnak ki valamelyik nagyon fontos apai, vagy anyai felmenői hatásokból. Ennek az a 
következménye, hogy az ilyen hatásban árnyékolt időszakban egy nagyobb potenciálhegy, 
életakadály felé áramló szervezetre az árnyékoltabb térrész felől érkező hatások egyre jobban 
meggyengülnek, elterelődnek, amely miatt a szervezetnek, egyenlőtlen befolyásnak engedve 
elromlik a szervezeti szimmetriája. Az ilyen időszakokban az egyik genetikai forrás erősebb 
leárnyékolása, vagy és a részecskéinek az elterelődése, a szükséges kiegyenlítő ellenhatás 
hiánya miatt, a szervezetek töretlen fejlődése elromlik, és a szükséges szent hármas keverék 
valamelyik lényeges alapösszetevője hiányossá, a beépülésében elégtelenné válik. Ha az 
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aszimmetrikus állapot és valamilyen fejlődési rendellenesség, pl, betegséget okozó hiány és 
többlet aránya nem ismerődik fel időben, és nem egyenlítődik ki a környezetben, tartalékban 
felhalmozott szükséges hatásokból megfelelően, ez esetben a nem jól beazonosított életzavar, 
betegség okának a megállapítása, a diagnózis és az egészség helyreállítása is zavart szenved, 
vagy tévessé válhat. Ennek az lesz a következménye, hogy ha nem éppen azt a hatást, 
genetikai hatóanyagot szerzik be és pótolják a környezet tartalékaiból, amelyből hiány van, 
hogy megfékezhessék a kialakult többletet, akkor a kialakult egészség eltolódás, szimmetria 
hiány a másik hatóanyag párnál, (együtthatónál) is eltolódik, és a szervezet, az egészségének a 
javulása helyett egyre súlyosabbá és szélsőségesebbé, megbetegedővé egészségben hiányossá 
válhat. A gyógyításnál is fontos a helyes diagnózis, a hiány és a többlet arányának az 
eltolódása, és az, hogy a környezetünkben lévő természetes, tartalékolódó anyagokból, 
lehetőleg a helyes diagnózissal a felismert hiányzó hatóanyagot pótoljuk, lehetőleg ne túl 
nagy, a folyamatot az ellenkező véglet irányába megfordító töménységben, hanem kicsi finom, 
nagyon felhígított, jól szabályozható adagolással. Ebben a megoldásban válik nagyon sikeres 
megfigyeléssé, és gyógyító mechanizmussá Hahnemann potenciálással nagyon kicsi 
töménységűre hígított, ezért az élet fraktálrendszerének a mélyére, az életzavar forrásaihoz 
eljuttatható, kicsi tömegszámú, gyenge hatóanyag koncentrátumok gyógyító hatása. 
 
Ráadásul, a nagy potenciálhegyek, életakadályok előtt a továbbhaladásban akadályozott, 
torlódó szervezetek sok esetben nem tudják megkerülni az élőrétegük keresztmetszetét is 
meghaladó méretű idegen életsíkokat, nekik potenciál hegyeket, ezért vagy külön kerülőt tevő 
kisebb egységekre bomlanak, vagy és többféle, akár egymástól is eltérő megkerülő 
megoldással próbálják megkerülni, legyőzni az akadályokat. Az egymástól elválók, 
nekivághatnak radikálisan átkelve, vagy részben elterelődnek, nagyobb részben sokkal kisebb 
tömegszámú egységre lebomolva, az átkelésre alkalmas tömegméretű egységekre és analóg 
ritmusra visszafejlődve, ezt felvéve tudnak átkelni. A sokszor csak nagyon kicsi tömegméretű 
egységekre visszabomló részecskék, a hegy túloldalán torlódó, akadályozott szervezetekre már 
nem eléggé kölcsönhatóan, vagy az életakadály megkerülésével ki és elkerülve őket, lényegi 
kölcsönhatás és szimmetriába hozás nélkül tovább áramlanak, amelynek a következménye, 
hogy az egymás elkerülése miatt, sokszor már nem tudnak hasonló, analóg a régivel 
megegyező minőségű, összetételű közös egységes szervezetbe épülni, a korábbi szimmetriába 
kerülni. 
 
Ha az élet nagyon nagy potenciál gáthoz, a továbbfejlődését akadályozó, az áramlási irányát 
keresztező, arra merőleges jellegű idegen életsíkhoz ér, akkor,ha az apai végpont, az Omega felé 
halad, az életakadály, nagy fal, vagy más szervezet részecske közössége által leárnyékolt 
hidegfúziós, csak egyenesebben terjedni képes, nagyobb lendületű, de kisebb perdületű apai 
hatások egyre jobban meggyengülnek. Ilyenkor a hátulról továbbra is segítő melegfúziós, 
anyai hatások, az elterelt, meggyengülő apai hatások hiánya miatt, az anyai hatások túlságosan 
megerősödve nagyon dominánssá, túlságosan is meghatározóvá válnak. Ilyenkor az adott 
téridős állapotban fejlődési rendellenességbe, egészség hiányos állapotba jutó szervezetben a 
szükséges háromdimenziós anyag keverék, (az apa, a fiú és a szentlélek) nemzedéki és 
befolyási lehetőségének az aránya elromlik, és a nagyon gátolt hidegfúziós apai hatások 
hiánya miatt túl erős XXXy anyai hatású, túl nőies életkeverék alakulhat ki. Miközben az 
anyai, melegfúziós hatás egyre jobban eltolódva túl erőssé válik, az élet átlagos állapota is 
eltolódik a melegfúziós, erősen felmelegedő, a hidegfúziós szervezeteknek nehezebben 
elviselhető aszimmetrikus, ellensúlyozatlan tartományba. Ez megnöveli az élet 
egyenetlenségét, és időben növekvő bomlást, a hidegfúziós részecske kiáramlást és 
veszteséget, ami miatt a szervezetek egyre nagyobb arányban, a melegfúziós irányban 
halmozottan eltolódóvá, túl szélsőségessé, elsivatagosodóvá válhatnak. Az ellensúlyozó 
hidegfúziós hűtő, higgadt, kellően számító, hideg fejjel gondolkodó részecskék nélkül a 
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közösség, túl nagyon felmelegedővé, kitágulóvá, és az energiahordozó részecskéket 
szétszóróvá válik. A tágulóvá és kiszorítóvá fejlődő környezet még jobban felmelegszik, még 
szélsőségesebbé, még életellenesebbé változik. Ez egyre jobban eltolódó életkeverék, nemcsak 
hatásváltozási eredő eltolódást okoz, hanem erős fejlődési szimmetriahiányt hoz létre, 
amelyben a leárnyékolt, hatástalanított, túl kisebbségbe kerülő minőség hatása a közös 
életkeverékben nem eléggé érvényesül. Ilyen egyenetlen ráhatású környezet nem igazán 
fejlődik, az egészséges eredőtől eltolódó életszimmetria hiánya miatt, a túlsúlyba kerülő 
hatástól, pl. a túl erős melegfúziós, részecske termelő hatástól, a gyümölcsfák mézgásodni 
kezdenek, tűzelhalás alakulhat ki. Ilyen eltolódáskor, mielőtt beérnének az élet gyümölcsei és 
leszakadva az anyai kocsányról függetlenné válnának, a gyümölcsök egyik fele már túlfejlődik 
a túl sok kapott energiától és túlérve elrohad, miközben a másik fele energiahiány, az 
egyenlőtlen elosztás miatt be sem érik. Az ilyen gyümölcsökből, életközösségekből kifejlődő 
életmagok, halmozódottan szimmetriahiányossá, és a kialakuló túl erős fúzió, az eltávozó 
kényesebb, nagyobb biodiverzitású érzékenyebb részecskék hiánya, az azonosság növekedése 
miatt XXX, vagy XXXy arányban terméketlenné fejlődnek. A kellő erőlátással nem lehűtött, 
nem befolyásolt, ad-hoc cselekvő, kaotikus, szervezetlen közösségek ilyenkor az éppen 
megismert igényekre mindig túl gyorsan akarnak fejlődni, de a korai és túl gyors fejlődésben a 
minőség, az egyre több részletben elsietett, elkapkodott cselekvések miatt elromlóvá és végül 
fogyaszthatatlanná válnak. A hidegfúziós ellenhatás, a mérlegelés, a megfontoltan haladás 
fékezés nélkül az életre kényszerített túl gyors haladás, a túl nagy és túl értelmetlen változás 
sűrűségben, a valamilyen szinten túl nagy mennyiség felé haladó szaporodásban az élet nem 
fejlődik, csak a jó aránya bomlik, de feltételezhetően ennek is megvan a maga oka. Valószínűen a 
szervezettség csak úgy juthat át a továbbfejlődést addig gátló életakadályon, pl. egy eltérő 
áramlási, vagy más tudati rendezettségű szervezet terén, idegen szimmetriasíkon, potenciál gáton, 
szervezeten, ha előbb sokkal kisebb, áthatolóképes, a szükséges rendezettséget gyorsabban 
felvenni képes digitális egységekre, kisebb részecskékre bomlik. Ha a nagy tömegbe 
összefonódott, saját törvények szerint egyedi rendezettséget kialakító szervezetek, eltérő 
áramlási rendezettségű idegen térrészeken kíván áthaladni, a másokkal, az ott élőkkel, az 
eltérően rendezettekkel nagyon sok konfliktus, életakadályozás, és nem tervezett impulzus 
alakulhat ki. Ilyen esetben a nagyobb tömegű szervezett együttáramlást lebonyolító 
szervezettségek ezt nem engedhetik meg a rajtuk átáramlóknak, csak az esetben, ha az 
idegenek, a kisebbségben, vagy vendégségben áthaladók alkalmazkodnak a helyi 
szabályokhoz, a kialakult rendezettséghez. Az idegen térrészen áthaladás tehát vagy felmenői 
rokon kellően védett, de a helyi elvárásokat betartani képes szervezetén, egységén belül 
lehetséges, az ő kíséretére és kockázat vállalására. Ha pedig valamely idegenben áthaladó nem 
rendelkezik ilyen rokonokkal, a kialakult állapotát megtartva átmentő kapcsolattal, annak 
olyan kicsi könnyebben alkalmazkodó részekre kell lebomlania, amelyek már zavar okozás 
nélkül képesek az idegen térrészen átáramlani. A lebomlók, kisebb egységekre átcsoportosuló 
részecske közösségek, ebben az állapotban juthatnak át a másképpen rendezettség terén és 
állapotán. Miután a kevésbé lekötött, önmagukban is életképes, a szükséges rendezettséghez 
viszonylag könnyen alkalmazkodni képes lélek részecskéktől megszabaduló szervezetek 
erősen megkarcsúsodnak, a mellettük lévő ekkor dominánsabb rétegek szorításában nőiesebb 
eredőbe fejlődnek, és sok esetben csak szaporodással, sok apró részre megosztódva tudnak 
kikerülni az élet energiahiányt is hozó, nehéz időszakon átkerülést igénylő válságából. Az 
isteni tér által nemzett, adott utód, a megosztódás és a tömegben feleződés, sok idegen isteni 
szegény részecske befogadása, eltartása foglalkoztatása árán,a megtermékenyülő szervezett 
hamarosan kétfelé, anya elődre és magzatból kifejlődő utódra bomlik. A szaporodást után 
kialakuló osztódásban, az őt a fejlődésében erősen gátló, a belső egyértelműséget és dominanciát 
csökkentő kisebbségi ellenzékét leadva az isteni környezetnek, tőle ellenkező irányba távolodva, 
továbbfejlődve már átkerülhet a haladását addig megfékező életakadályon. 
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A Mars példáján jól lehet szemléltetni, hogy amikor a jelenlegi Föld helyén és állapotában fejlődött, 
hasonló, analóg fejlődési zsákutcába került. Amikor nem tudott egy szervezet áthaladni a Naptól való 
távolodása során egy nagy rokoni, felmenői idegen életspirálon, előbb az illékony, kisebb tömegméretű 
légiesebb lélek részecskéinek le kellett bomlania, el kellett hagynia az egymáshoz már túl erősen 
kötődő, függőségben tartott, egymás mellett már kellően szilárdan kitartó, a rendezettségét 
megváltoztatni már nem képes tömeget. A kialakult kölcsönös függőségben együttváltozó, egymással 
több fraktálmélységben összefonódott, egymás mellett már szilárdan kitartó tömegnek, a rájuk túl nagy 
terhet rakó, de velük függőségi állapotot még nem kialakító tömeget, - mint a fáknak ősszel a leveleiket, - 
a dolgozóikat szélnek kellett eresztenie, és kisebb, karcsúbb egységre bomlott állapotban kell 
áthaladniuk a fejlődést és a haladást gátló életakadályon. A Mars csak úgy juthatott át a 
továbbáramlását, a fejlődését gátló téridős akadályon, hogy a belső tömegében is differenciálódott, és a 
szervezetének egy részét átcsoportosítva a két kis hold utódjába, a saját azonosságában megerősödött, 
de a hidegfúziós, idegenebb isteni lélek részecske ellenzékét, részben az utódokba átépítve 
eltávolította. A Mars betartotta az Isteni kötelességét, és egyet adott az élettermékéből az isteni 
közösségnek, egyet pedig a melegfúziósabb ördögnek. Amikor a Mars átjutott az útját keresztező 
potenciálhegyen, az életakadály, határfelület másik felén viszont az apai, környezeti hidegfúziós 
többlethatások váltak egy időre túl erőssé, és a takarásba kerülő anyai-napi hatások pedig 
meggyengülővé. Ez a korábbi melegfúziós irányú eltolódás után hidegfúziós irányú egészség és állapot 
eltolódást hozott létre, amelyben a megmaradt légies részecskék részben lefagytak, és a szilárdabb, ez 
idő alatt inaktívabb, de egymás mellett kitartó közös tömeghez csatlakoztak. Más részben a kevésbé 
lekötött lélek részecskék kellően szabadon áramlani képes, áthatoló-képesebb csoportjai megszöktek, 
kerülőt tettek a tér más rokoni szervezetei, rétegei felé, részben a Földtestvér tömegét és auráját 
gyarapították. A Mars megkarcsúsodva, kisebb tömegben és már kellően domináns, egyértelmű, 
határozott akarattal már át tudott kelni az életakadályon, elég bátorságot és elszántságot gyűjtött össze, 
hogy az elhatározása tetté, áramlásba és közösségi cselekvéssé fejlődjön. A sikeres továbbfejlődés 
átmeneti stressz-szerű lefagyást okozó állapotából a Mars jelene csak most kezd felengedni, és 
elképzelhető, hogy hamarosan átlagos, kellő szimmetriába, új egészségesebb közös eredőbe, új olúciós 
ciklusba fejlődik e környezet. 
 
Lényeges következményt okoz a nagy falak és a nagy potenciálhegyek kialakulása azzal, hogy 
a hegyek, életakadályok takarásában fejlődő szervezeteknél, szükség szerinti aszimmetrikus 
hatásbefolyás alakul ki, amelyben az éppen árnyékoltabb, eltereltebb távoli felmenő, rokon és 
támogatók hatásaiból nem eléggé részesülő, ezért e hatásokkal kevésbé támogatott 
szervezetek, az ellenhatások megerősödésével nemcsak túl nagy elnyomásban részesülnek, 
hanem ezeken a térrészeken, nem épül megfelelő összetételbe az élet szervezeti hiearchikus 
táplálék piramisa. Mivel az ilyen árnyékoltabb, és némely hatásban alultámogatott, hiányosabb 
térrészeken elsősorban az alulról felépülő hatásrendszer torzul, eleve aszimmetrikus, egészségben 
hiányos hatásfeladó szervezetekbe épül, ezért az itt felépülő életlánc már az alapjainál deformált, és 
az alsó szinten kialakuló hiányok, eltérések szintenkénti almozódása miatt, nem tud felépülni a 
már meglévőket és az idesodródókat megfelelően tápláló hatáslánc. Hasonló következmények 
alakulnak ki a forgásban lévő bolygóknak azokon az éppen valamely hatástámogatók által 
nem megfelelően megvilágított életfelületein, féltekéin, amely miatt a nappal és az éjszakai 
időszakban más és más besugárzók a dominánsabbak. Ha megértjük, hogy a nappali 
időszakban és megvilágított oldalon miért a Nap felől sugárzó, közel azonos áramlási 
rendezettségű, ebbe az irányban fejlődő sugárzók hatása érvényesül dominánsan, akkor az is 
megérthetővé válik, hogy a megvilágított felületeken a közvetlen és radikális irányban is 
besugárzó szervezetek részecskéi miért kerülnek ekkor túlsúlyba. Természetes az éjszakai Yin 
támogatókkal párhuzamos rendezettségű másik oldalon ezzel egyidőben ellentétes irányba 
fejlődőknek hasonló a következménye, de a napi ciklusban váltakozó szimmetria az 
eredőjében kellően érdekes és változatos életlehetőséget hoz létre. A Nap és rokonai felől nem 
eléggé befolyásolt élettér részen, eltérő, hidegfúziósabb, előrelátóbb tudati rendezettség a 
domináns állapot, ebből az irányból áramló, itt visszaérkező részecskék, a minőségükben 
sokfélébb beáramlással változatosabbá teszik a szervezetek éppen pihenőbb állapotban 
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változó, feltöltődő és regenerálódó oldalát, szervezeti részét. Ezeket észleljük az álmainkban, 
amikor a Revolúció kisebb léptékű helyreálló, rendezettségjavító hatásait éljük át. Az éjszakai 
időszakban és az álom állapotában, visszatérnek a napközben rossz helyre került, eltéved, nem 
a megfelelő irányba fejlődő szervezetek, a viszonylagos napi regenerációban helyreáll a 
nappal elrontott, mássá, túl melegfúzióssá tett belső környezet átlagos állapota és eredő rendje, 
és ha ez sikeres, kialakul a minden napciklust befejező periodikus nyugalom, a másnapi 
alapról, (nem túl nagy hibahalmozódásról) újrakezdés lehetősége. 
 
Az kétségtelen, hogy a nagy árnyékoló mezők közelében az általuk elterelt, visszatartott, 
felbontott részecskék és hatásaik, a hiányok halmozódása miatt, az izotrópabb kellő 
sokféleségben egyenletesebben változó állapotból eltolódik az élet szimmetriája, de az már 
nem biztos, hogy eléggé ismert, hogy az élet miképpen védekezik az ilyen életegészség 
deformáció ellen. Az is kétségtelen, hogy a bolygóknak a Naptól való távolodás során, sok 
esetben kell átkelnie erősen deformált, egyes hatásokban és sugárzókban jobban akadályozott 
szimmetria hiányos térrészeken, más nagy szervezetek DNS spirálján, genetikai folyóin és 
határfelületeket képező potenciál hegyein. Ráadásul a potenciálhegyek előtt tartósabb a 
torlódások kialakulása, az életakadály előtti lassabb haladás, gyakori az elterelődés, vagy 
éppen az ellenhatások meggyengülése miatt, később a potenciál hegy felső része felé, a 
felgyorsulás miatt haladásban ritmusváltás is kialakul. Az élet fejlődése nem egyforma a 
hegyoldalakon, az életakadályok és potenciálgátak részleges szimmetriamódosulást okozó, a hatásokat 
részben eltakaró, leárnyékoló lejtőin, és más a szelek és az intersztelláris áramlatok által kevésbé 
érintett völgyek mélyedéseiben, az élet szurdokaiban. Megint másképpen fejlődnek az élet résztvevői a 
lapos síkságokon, ahol az intersztelláris áramlások már kiegyenlített hatáskeverékeket, vagy éppen túl 
gyorsan áramló szárító részecskéket szállítanak. Míg a hegyek oldalain, a tájolástól és a 
megvilágítástól, a napszaktól is függően, hol a melegfúziós, radikálisabb feláramlások, vagy a 
hidegfúziós leáramlások érvényesülnek, az élet árnyékosabb szurdokaiban inkább a leáramló, 
hidegfúziósabb Yin hatások érvényesülnek, amelyek nemcsak a völgyeket hűtik le, hanem a völgyek 
alatti rétegekbe is mélyebben behatolnak. Hasonlóan, a hegyek ormain, rendszerint a felfelé áramló és 
a szabad kellően kevert izotrópabb rétegáramlások a dominánsak, de a csúcsok felé felszálló és ott 
összesítődő meleg Yang áramlások, energiában, gyorsulásban dúsabb, de sokféleségben szegényesebb, 
nagyobb azonosságú állapotba fejlesztik az ilyen helyen élőket. Feltételezhető, hogy a magasabb 
változás sűrűséget kedvelő elit Olaszok, nem véletlenül költöznek a hegyeik ormos csúcsaira, a 
felszálló és itt összegződő ionos áramlások jó hatáscserét és egészségesebb, nagyobb 
hatásszimmetriába fejlődő életeredő állapotot hoznak létre. Ezzel ellentétes a kisebb-nagyobb völgyek, 
mélyedések, kanyonok és medencék lakosainak az eredője. Pl. a Magyarság egykori betelepülése a 
Kárpátok Medencéjébe nem biztos, hogy szerencsés választás. A Kárpát medencében a relatív 
nagysága ellenére a leáramlás a Yin hatás a domináns, míg a feláramlások az ország határain kívüli 
hegyek oldalán érvényesülnek, ezért az ország átlagos eredője leszálló jellegű, hidegfúziósabb, Yin 
eredőjű. Ráadásul a hegyek csúcsain a hidegfúziósabb környezeti rétegbe jobban benyúló 
melegfúziósabb, kifelé tartó ionos áramlás a részecske cserében hatékonyabban, sikeresebben 
keveredő, nagyobb szimmetriát hoz létre, amely, a viszonylag hiánypótló hatású feláramlások 
melegfúziósabb eredőjű következményei energiában gazdagabb szervezeti eredőt hoznak létre. 
Magyarországon viszont éppen fordítva, a lapályokra és a völgyekbe települt élet nem él az egykori 
aszteroida becsapódások, az élőréteg átlagából kiemelkedő hegyek magasabb változássűrűségű 
okosabb melegfúziós lehetőségével, és inkább kilátóknak, mintsem lakóhelyeknek engedi ezeket az 
életváltozásra alkalmasabb, fejlettebb részecskék által segíthető térrészeket. Lásd a Pécs-Vasasi 
völgyben egykor becsapódott széntartalmú üstökös becsapódási helyén kiemelkedett visszapúposodást. 
Az oda települő szervezeteknek e landoló területen ki és ma is beáramló, máshonnan érkező 
részecskék, az egzotikum, felértékelődő hatásuk miatt gazdagságot és szerencsét hozhatnának. 
 
Kétségtelen, hogy a bolygók tömege akkor torlódik fel erősebben, kisebb térrészbe nagyobb 
sűrűségű közös tömegbe, amikor valamely az életutat keresztező erős életakadály miatt, a 
közös tömegbe szerveződött részecskék nem tudnak a többség által igényelt irányban 
továbbhaladni. Ha egy nagyobb felmenői csillag, vagy közelebbi rokon hasonló, hozzámérhető 
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szervezetnek, a környezetben lévő fiatalabb szervezetei, települései közé benyomulnak már 
idősebb és más rokoni szervezetek szimmetriasíkjaiként ismert idősíkjai, nehezebben 
átjárható, a hatásokat kerülő útra terelő életfalat, életakadályokat hozhatnak létre. Ráadásul a 
közös és bonyolult, egymásba fonódott szövevényes életrendszerbe szerveződött változó 
rendszerben, az egymáshoz közel kerülő, közös együttváltozó tömegbe épülő szervezetek nemcsak 
együttváltoznak, hanem a más szervezetek közé bemélyedő szimmetria síkjaik, a Jetszerű 
részecske kilövelléseik is egymásba épülnek, nyomódnak, ezért az egyenletes, kellő 
folytonosságú haladás még a saját életfelszínen sem lehetséges. Ilyenkor a közös 
összefonódott együttváltozásra alkalmas rendszerben is kerülgetni kell a mások általi 
benyomulások, tértorzulások következményeit, az idegen rétegeket, potenciál hegyeket, és a 
látszólag legegyszerűbb út sem egyenes, sőt még csak kiszámítható folytonosságot is nélkülöz. 
Jelenleg a Naprendszerben egyértelmű, hogy a Vénusz továbbfejlődése erősen akadályozott, a 
részecske állománya most is kétfelé osztódik, és, - vagy már megosztódott a merre tovább és 
hogyan kérdésben. Valószínűsíthető, hogy a Vénusz, csak az isteni közösségnek adózás, utód 
létrehozása, megosztódása esetén tud majd tovább fejlődni, a Nap életforrástól a külsőbb, a 
Föld rétegeinek a jelenlegi életspirál szakasza felé fejlődni. Az is lehetséges, hogy éppen a Föld 
fejlődési megtorpanása és nagyobb sűrűségű bolygóba fejlődése akadályozza a fiatalabb 
bolygótestvért, és amíg az idősebb nővér nem tud továbbfejlődni, nem tud párt találni magának, 
általában a fiatalabb sem mehet férjhez. 
 
 
 
A melegfúziós állapot hidegfúzióssá fejlődése és az antigravitációs orgon hatás 
gravitációs esővé fejlődése, az áramlási irányváltás és a fordulatváltozás: 
 
A Föld északi felén található, dél irány felé tartó hidegfúziósabb genetikai részecske 
állománya is erősen torlódik egy neki még ebben a közös egységbe szerveződött minőségben 
áthatolhatatlan, másik térfelet, féltekét eredményező, vele szemben észak felé tartó déli, 
melegfúziósabb állományán, és a torlódás túl nagy szimmetriája miatt nem lehetséges az 
egymáson azonos minőségben áthaladás. A két ellentétes irányba, az anyai naptól távolodó 
állomány azonban már nagyon összekeveredett, eloszlott a külső hidegfúziós állományban, 
ezért a befelé és a Nap felé irány már nagyon relatív, csak pillanatnyilag értelmezhető. 
Ráadásul az egymáson torlódó közös rendszerbe keveredő két főcsoport, előd állomány, az 
éppen domináns Napanyai hatásoknak engedve, hol kifelé a Naptól távolodó irányba fejlődik, 
és a már túlságosan is a külső életforduló felé fejlődve, a hidegfúziósabb, sokfélébb Marsi 
rétegnek torlódva onnan visszatérül, és nem tud a vágya szerinti ütemben tovább fejlődni. Az 
oldalirányban, az oldalágban, a szimmetriasík irányában fejlődő idősebb testvér rétegek, 
nemcsak az embereknél, hanem a bolygóknál is vissza-visszafogják a túl gyors fejlődéstől, az 
ehhez még éretlen fiatalabb testvér rétegeket. Amikor a Nap irányából sugárzó felmenő rokon 
szervezetek együttes hatása a velük kellően nagy azonosságú utódaikra nagyon megerősödik, a 
Földközösségben fejlődő differenciált tömeg, erősebben kifelé kényszerülő aszimmetrikus 
hatásnak lesz kitéve, amely miatt az átlagos tömeg és térfelezőtől, - feltételezés szerint a 
bioszféra rétegétől - kifelé áramlik. Miközben a belső életforduló felől, a már erősebben 
érvényesülő aszimmetrikus hatásban már viszonylag egyenletesen és kellően kiszámíthatóan 
kifelé, a melegfúziós eredő, a nőiesebb állapot felől a hidegfúziósabb, férfiasabb eredő felé 
fejlődik, áramlik, a Naphoz viszonyítva a külső életforduló és réteghatár felé, az északi 
féltekén az addig éppen radikális besugárzási hidegfúziós Tél állapot tetőzés után meggyengül. 
A déli féltekén pedig, az erre ekkor merőlegesebb, radikálisabban és mélyebben behatoló 
melegfúziós áramlások a dominánsak. A kifelé haladó fény és részecske nyomásban, a Napból 
is kiáramló, távolodó részecskék becsapódási impulzuskor átadódó lendülete hozzáadódik a 
nagyobb energiaszintű intersztelláris részecskefolyó ekkor ezzel megegyező áramlási 
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rendezettségű irányába áramlókéhoz, amely a Naptól és a belső Vénuszi fiatalabb rétegtől is 
egyenletes távolodást és átlagosabb fejlődést, a közös szimmetria térrész felé haladva tavaszi 
állapotot eredményez. Miközben a közös tömeg a Naptól távolodva viszonylag egyenletesen 
áramlik, és eközben az útját keresztező közeli rokon szervezetek réteghatárához ér, 
amelyeknél elterelődve, hónapváltozás közben bolyongási irányváltozásba terelődik. A 
decemberben megváltozó, ettől kezdve kifelé terelődés viszonylag egyenletesen fejlődő 
időszaka a változékonyság idejéig, a tömegfelezőn áthaladásig, március idusáig tart, amikor a 
hidegfúziós, erősen központosító, és nagyobb energiaszintű revolúciót létrehozó zord atyai 
hatás enyhülésbe megy át, és a kiegyező hatások általában langyos esővel áztatják a 
környezetet a nagyobb szimmetriában kialakuló elfolyósodás közben. A saját tömegfelezőn, a 
nagyobb sűrűségű belsőbb rétegek és a kisebb sűrűségű külsőbb rétegek közös határán 
áthaladás, a lamináris áramlások rétegszeleit megismertető változékonyabb, nehezebben 
kiszámítható áprilisi változásnövekedéshez vezet. 
Miközben a már közös bolygótömeg az egyik genetikai forrás részecskéinek a nyomására, a 
naphoz viszonyítva is kifelé áramlik, az életspirálban, időspirálban keringés során, a beépülő 
azonosság növekedésének megfelelően távolodik az anyai Naptól. Minél több anyai eredetű, 
és anyai felmenőktől származó részecske épül be a közös tömegbe, annál nagyobb lesz a 
melegfúziós anyai azonosság eredője és életnyomása az eltávolítás, és a másokkal keveredés, a 
semlegesítés felé. Ehhez azonban az is szükséges, hogy az atyai szervezetből, a környezetből 
érkező hatások arány ehhez képest kisebbé váljon, vagy valamely hatás leárnyékolása, 
elterelődése miatt tartós kisebbségbe kerüljön. Az életforrástól távolodó bolygók (és más 
szervezetek is), azonban nem tudnak töretlenül és egyenletesen távolodni. A tömegfelező 
elhagyása után, már kifelé áramlás közben felerősödik a hidegfúziósabb, sokfélébb apai hatás, 
amelykor a külsőbb izotrópabb rétegeket a melegfúziós fejlődés felé elhagyó, a belsőbb 
rétegekben változókhoz képest még hidegfúziós részecskeszervezetei egyre nagyobb arányban 
fékezik a feléjük haladó bolygótömeg, azonosság terjedését, egyszerre túl sok, nekik idegen 
hatásának a leadását. Mégis nem a közös tömegbe épülő anyai, melegfúziós részecskékre hat 
ez a fékezőerő, hanem a beépült hidegfúziósabb, a külső környezet szereplőivel nagyobb 
azonosságú részecskékre, amelyeket nem engednek a már amúgy is hasonló, analóg 
szervezetekkel túltelítődött hidegfúziósabb térrészekbe visszatérni. Bár a leírtakkal szemben 
ennek az ellenkezője is érvényesülhet, ha feltételezzük, hogy minden szervezet, elsősorban a 
többség hatását, akaratát fejlődését benne gyengítő, kisebbség, ellenzék eltávolítására 
törekszik. Ebben az esetben a valódi eltávolítandók nem a befogadható, elég nagy másságú és 
ritkaságuk miatt megbecsültebb, a befogadás érdekében szorgos idegen szervezetek, hanem a 
túl nagy azonosságúak, a vezetőségnek konkurensebbek. Mivel a genetikailag mindig vegyes 
állományú utódok, a belső és a külső (anyai és apai) rétegekben is félig idegenek, félig túl 
nagy azonosságúak, az eltávolító hatás, a túl nagy azonosságúak visszatérésének, a telítődés 
megakadályozásának szól. Mivel azonban a legdominánsabb szerveződés, az anyai, napi 
hatásai e térségben tartósan túlsúlyba kerülnek, ez a keringés közben egyre nagyobb körökben, 
egyre nagyobb távolságra, eltávolodásra kényszeríti a túl nagy azonosságú elődöket az 
életforrástól. Ez kifelé haladó távolodással jár, amely során a még fiatalabb, de a nagyobb 
anyai azonosságuk miatt erősebb eltávolító hatás miatt még a lendületben dúsabb szervezetek 
a közelebb lévő, még túl nagy azonosságú anyai hatásoktól feldúsulva, utolérik és tolják 
maguk előtt, kifelé haladó továbbfejlődésre késztetik az idősebb testvéreiket. Elvileg az apai 
és az anyai hatások eredő egyensúlyában, az átlagos köztes rétegben kellene az egyforma 
eredőjű utód rétegnek maradnia, de mivel mind a két előd egymástól a téridőben is változó 
távolságra van, ezért e távolság, és az utódnak is az időben változó eredője miatt, egy 
viszonylag széles átlagos rétegben bolyonganak a lehetőségeik határán belül. Bármelyik 
elődréteget túlságosan megközelítő vegyes utódokban a nagyobb azonosságú rétegnek szóló 
ellenhatás a túlközeledés során felerősödik, ezért a közeledés, a szülői réteg előtt e,kerülő és 
eltávolodóvá, életfordulóvá fejlődik. Az életforrástól, az anyag szervezettől távolodás tehát 
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mások felé, közöttük az izotrópabb, sokfélébb és eltérőbb apai genetikai állományt biztosító 
környezeti hidegfúziósabb, hím szervezetek felé közeledéssé fejlődik. Amikor az életforrástól 
távolodó, több apai előd vegyes kisebbségi genetikai anyagait, részecskéit is tartalmazó 
utód szervezetek túl közel kerülnek valamely velük elég nagy azonosságú, bennük a vegyes 
hidegfúziós állomány egy részét adó felmenőhöz, a túl nagy azonosságú részecskékkel 
szemben megerősödő kölcsönhatás, a társaiknak is átadott kapcsolatokon keresztül, a nagyobb 
azonosságúakra taszítóvá, eltávolítóvá válik. Az egy ideig a felmenői, vagy rokon szervezet 
felé közeledő vegyes közösség közeledése, a túl közel kerülés során elterelődő bolyongássá 
fejlődik. Az így más szervezetek között ide-oda bolyongó vegyes utód szervezetek, 
rendszeresen közeledő és távolodó, a melegfúziósabb, vagy hidegfúziósabb irányba, hatásba eltolódó 
szélsőségesebb állapot változásai között, periodikusan nagyobb szimmetriák és átlagosabb 
állapotok, túl egyenlővé váló, a határfelületeket lebontó átlagos állapot és elfolyósodás alakul 
ki. Az átlagos, kellően vegyes, folyékony állapotú részecske közösségek, határozatlan 
lehűlése, hőenergiában elszegényedése, lehűlést és összehúzódást, térbeli besűrűsödést, és az 
ellenhatásokat éppen erősebben árnyékoló közeli szervezet irányába áramló csapadék 
kicsapódással esőképződést hoz létre. Miközben az éppen neutrálisabb, határozatlanabb, 
cselekvőképtelenebb állapotú részecske szervezetek, saját akarat nélkül az ellenhatásokat 
éppen leárnyékoló életakadályok, szimmetria felületek, vagy és árnyékoló képesebb, nagyobb 
változás sűrűségű, vagyis a kiszámíthatatlan nehezebb áthatolás lehetősége miatt nagyobb árnyékoló 
képességű, anizotróp szervezet felé áramlanak, sodródnak. Ilyenkor nemcsak az ellenhatások 
árnyékolása számít, hanem az azonos irányban áramlók eredő rendezettsége, a paralel, vagy 
eltérítő hatású áramlása is befolyásolja az aktuális fejlődési irányok kialakulását. Ha egy éppen 
nagyon alacsony életnyomású, egymás felé áramló eredőjű, az időre jutóan túl kicsi impulzus 
sűrűségű térrészben, a környezetben jelenlévő részecskéket, a nagyobb külső életnyomás, az 
eltávolítani igyekvő azonosság taszítása mellett, a kialakuló közös haladási irány felé segítő 
beszívó, e minőségben hiány miatt vonzó hatás is éri, akkor az áramlás korábban még többféle 
iránylehetősége egy időre leszűkül, beszűkül. Az ellenhatásokat eltakaró, vagy és elterelő, 
elnyelő, a környezetnél alacsonyabb életnyomású, rendezett belső térrésszel rendelkező 
szervezetek periodikusan beszívó nyelője, a kellően rendezett belseje felé haladó áramlásokban, az 
addig csak külső kényszerrel összetartott szervezetek részecskéi a kényszer, az egymás felé 
taszító külső életnyomás lecsökkenése után kitágulnak és a közös határfelületet addig fenntartó 
átlagos részecskéik gyakran túl nagyon is eltávolodnak egymástól. A megváltozott nagyobb 
életnyomás, a felfúvódás ideje alatt kialakuló erkölcstelen és moráltalan időszakot nem jól 
viselő, hidegfúziós részecskék elhagyják a vegyes szervezett buboréktereket, ami miatt azok 
eredője erősen melegfúzióssá fejlődik. Az eltávolodás miatt az ilyen életbuborékok a 
nagyságrenddel kisebb, éppen hidegfúziós részecskék túl kicsi aránya miatt ezek által kellően 
átjárhatóvá, szellőssé válnak. Ennek az a következménye fejlődik ki, hogy a külső térből a már 
túl melegfúziós térrész, szervezettség felé áramló hidegfúziós, nagyságrenddel kisebb 
részecskék kölcsönhatása, lendület átadó gravitációs energiája az átjárható, melegfúziós 
eredőjű, szinte külön részecskékben kifelé áramló életbuborékokra nem érvényesül. Az 
antigravitációs hatás tehát a befelé áramló hidegfúziós részecskékre való érzéketlenség 
időszakában, az erősen kitágult és nem összetartó állapotában alakul ki az életbuborékoknál, 
amely kifelé eltávolodással jár. Valószínűen ez a következmény teszi őket a környezeti 
közegnél kisebb sűrűségűvé, a hidegfúziós részecskék által érzékelhetetlen, hatásátadásra nem 
alkalmas kellően áteresztő-képes melegfúziós részecske felhővé. Csak akkor alakul ki ismét a 
kölcsönható képesség, amikor a már különálló, nagyobb szabadságfokú melegfúziós 
részecskék, a kifelé áramló, kevésbé kölcsönható időszakban megnyugodnak, a 
hidegfúziósabb környezetben lehűlnek, és a térbeli egymás felé áramlás, az életbuborék addig 
egymástól távolodó részecskéinek az egymáshoz közeledése során ismét el nem érik a 
gravitációs folytonosságot. Egy lehűlési és összehúzódási, egymás felé tartó eredőnél a 
határfelületeken lévő átlagos részecskék vegyes pozitív- negatív szereplői között helyre áll a 
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kiegészítő gravitációs távolság, az árnyékolás, a kölcsönös vonzalom, amikortól az 
életbuborék határai lezáródnak, de most-már nagyon sok hidegfúziós részecskét is tartalmazó 
placenta jellegű életbuborékba fejlődnek. A határok zártabbá válása, az életbuborék 
hidegfúziós eredője egyre jobban egymás felé kényszeríti, segíti a még mindig alacsony 
impulzus sűrűségű térrész, életbuborék már vegyes szereplőit. A belső hidegfúziós 
részecskékkel telítődő életbuborékban, attól kezdve, hogy a hidegfúziós többség kifejlődik, és 
a térrész összehúzódik, erősen megnő a külső környezetben a legközelebbi anizotróp, 
leárnyékoló életfelület, melegfúziós szervezet felé áramló hidegfúziós részecskék kölcsönható 
képessége és lendület többlet átadódása. Az eredőjében már hidegfúziós, és gravitációs befelé 
ható erőknek engedelmeskedő életbuborékok attól kezdve tovább sűrűsödnek, és megkezdik a 
visszafelé áramlást, a hidegfúziós részecske rakomány befelé szállítását, a melegfúziós Orgon 
szállítóknak valószínűen anyai térrészbe. A kis elfolyósodó, átlagossá váló életbuborékok 
vízcseppszerű közösségekbe fejlődve esni, áramlani kezdenek az ellenhatásokat leárnyékoló 
térrész felé, miközben egyre nagyobb közösségeikre ható anizotróp gravitációs lendület 
átadódás miatt az átlagos állapotnál hidegfúziósabb eredőjű esőcseppekké fejlődnek. Ezzel 
megkezdik a férfias, hidegfúziós eredőben a továbbfejlődés felé ható új életáramlásukat, a 
befelé haladó körfolyamat téridős állapotát. 
Mivel a felgyorsuló áramlás útjába kerülő határfelületeken, életakadályokon gyakran csak 
megváltozott, felbomlott állapotban lehet átjutni, a fogyasztói, vendéglátó szervezetek nyelőjén, a 
kisnyomású térrészbe bejutókat differenciáló és emésztő rendszerén, a határfelületet és a lendületnek 
ellenálló, azt lefékező, szilárdabban ellenálló, már melegfúziós részecske közeg határfelületén 
e részecske közösségek szétválnak, a kialakult már vegyes, részben lamináris irányú áramlásra 
terelődő pároknál különutas egyedi lineáris fejlődési időszak alakul ki. 
 
Más rövidtávú sors vár azokra a részecske szervezetekre, amelyek a túl nagy azonosságot 
termelő életforrástól sikeres távolodás után olyan nekik Kánaánt jelentő ideális térrészbe 
kerülnek, amelyben a szükséges hatás feladásokat készítő részecske szervezetek és e jó 
hatások erősen túlsúlyban, kiegyensúlyozatlan mennyiségben vannak, és ráadásul hiányoznak 
azok a saját hatásaik leadását és befogadását gátló konkurens szervezetek, amelyek miatt az 
élettermékeik és az azonosságuk elhelyezése nem ütközik akadályokba. Az ilyen sikeres 
élethelyzetre, téridőre találó szervezetek, a fellelkesült örömmámorban hamarosan az 
elődterek a származási helyek felé is visszajelzik az életláncon át a nekik hazai termelői térbe az 
életforrás felé visszanyúló genetikai információs láncon az ellenállás hiányát és a jó befogadás 
lehetőségét, és ezért a már kiépített genetikai landoló területen, új életforrás helyén, a 
féreglyukká váló térrészen rendszerint felgyorsul az idegenekkel fertőzés, a betelepülés, az adott 
minőség beáramlása, betelepülése. Ezzel kezdetét veszi, majd felerősödik a látszólagos szaporodás, a 
jó helyen az egyre nagyobb közös tömegbe épülés, a már az életnek kedvezőtlen térrészből a 
jó helyre áttelepülés létszámbeli és tömegbeli, ezzel hatásbeli erősödése, az 
együttműködésben, a hírszerzésben, a szervezésben és a költözésben is sikeres, kellő 
azonosságú tömeg új téridőbeli helyen kialakuló mennyiségi szaporodása. 
Ilyen életforrásoknak, hatásforrásoknak nemcsak az anyagi jellegű életszervezetek tekinthetők, 
amelyek túl nagy azonosságú hatáshordozó részecskéket, kisebb szervezeteket koncentrálnak, 
termelnek, és a kialakuló életforrások, hatásforrások helyén differenciáltan ilyen fiatal, új részecske 
közösségeket bocsátanak ki. Bármilyen speciálisabb szolgáltatást, akár információ kibocsátást végző 
közösség, akár egy vállalkozás, egy könyvkiadó, egy orvosi rendelő, egyetem, vagy bármilyen más 
intézmény ilyenné válhat. Lényegében ezek a hatásokat máshonnan beszerző, a téridőben eltérő helyre 
áthelyezők, sikeresen egy adott térrészbe koncentráló szerveződések csak közvetítők, ők csak a a 
környezetükben ismertebbé váló kibocsátók. Ha egy adott térrészen belül, az oda bekerülő hatás 
átalakítók, az általuk kibocsátott, a környezetnek leadott hatásokat termelők, közvetítők és ezeket 
igénylők megismerik és megszokják, hogy bizonyos, általuk keresett, igényelt szolgáltatásokat ezeken 
a helyeken rendszeresen megtalálnak, akkor a kibocsátás, az életforrásból a megismert, elvárt hatások 
koncentrálást és a közvetítést egykor megkezdett szervezők elhalása és felbomlása után is működni 
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fog.  A jól működő, a sikeresen koncentrált, felépített, jól szervezett, és a keresett hatásokat továbbra is 
megfelelően, versenyképes áron , vagy más hatásért cserébe előállítókat, az ott dolgozó utódokat a 
környezet későbbi generációi továbbra is felkeresik, e szolgáltatásokat, hatásokat igénybe veszik. Az 
életforrás, - mint jó hatásokat tartósan kibocsátó hatásforrás tehát nem szükségszerűen csak egy 
generáció életideje alatt alkalmas a piaci és a környezeti igények kiszolgálására, ellátására. Bár az 
igények is változnak, fejlődnek, de ezzel együtt lehet fejlődni, és a kereslet módosulásait sikeresen 
követő, megelőző közvetítők életforrásai, generációkon át fennmaradhat. Miként a nagyobb halakkal 
együttúszó, a táplálkozásban és közös sorsot is együttviselő dajkahalak, a cápák is megszokják a 
szimbiózisban velük kellően együttműködő tisztogató halakat, hasonlóan erre szakosodott, ismert 
hatásokat leadni képes más szervezeteket, térségeket is periodikusan felkeresnek, hogy az apróbb-
cseprőbb élősködőktől, bajoktól megszabaduljanak, hogy orvosra leljenek. Hiába halnak el az 
egészségügyi szolgáltatók, az idősebb generációk eltávozása után, a helyükön a hasonló analóg, a 
mindenkori igénynek megfelelő tevékenységet művelő helyeket, és a keresett szakszolgáltatókat, - a 
közben odaszokó fiatalabb utód generációk - továbbra is igénybe veszik. Ezek nemcsak az emberiség 
kiváltságai. A hatásforrásoknak tekinthető szolgáltatóknál cserélődnek ki, a sajátos képességekből 
fakadó egyedi hatások, olyan máshol is beváltható, komplexebb hatásokra, szolgáltatásokra, amelyek 
akár pénzeszközben és bármire beváltható dzsoliban, közismertebb, értéktartóbb valutákban is 
kifejezhetők. Még az sem szükséges, csak egyszerűsítés, hogy a kapott jó hatásokat azoknak a 
szervezeteknek térítsék meg, ellensúlyozzák, akiktől kapták az igénybe vevők. Egy jobban szervezett, a 
karmikus adósságokat, hatásokat az éppen igénylők felé sikeresebben közvetítő rendszerben másoknak 
adják vissza az ellenhatást, és a folyamat az élővilág számtalan példáján nagyon jól működik. Lásd a 
szerző karmikus hatásközvetítő elképzelését ! Ebben a hatáscsere rendszerben a másnak adott 
szolgáltatás elfogadott, megegyezéses értéke jóváírásra, nyilvántartásra kerül, és az igénybevevő, 
bárhol másnak végzett az által elismert jóváírással törleszteni tud, mert az újabb igénybe vevő, elismert 
értéken átveszi és ezzel kiegyenlíti a mások felé kialakult tartozását. Ha megfelelően működő 
számítógépes, ellenőrizhető nyilvántartás, visszajelzés, közvetítési rendszer épül fel, az azonos szintűek 
és az eltérő energiaszintűek felé is felépíthető egy hatásközvetítő, elszámoló, nyilvántartó rendszer, 
amely feleslegessé teszi a kétségtelenül kényelmes, az adminisztrációs terheket és az időt is lerövidítő 
pénz körforgását. A körtartozások felszámolása ezzel lehetséges! 
 
A saját egyéni tudás, a sajátos egyéni hatások kicserélése más tudásra, vagy és más közszükségleti, 
vagy és egyéni szükségleti cikkekre, hatásokra, pénzeszközökre, valutákra, beváltható ígéretekre segíti 
a hatásrendszer karmikus adóság nélküli értékcseréjének a realitását, jelenbeli elszámolását, 
egyeztetését, elsősorban a hatáscsere megfelelő fennmaradását. Mint tudjuk itt hatásokat leadók és 
igénylők cserélik egymással azokat a hatásokat, amelyekből éppen feleslegben, vagy már terhesen sok 
van, és a feleslegekből, a náluk leértékelődő, elinflálódó hatásokból leadók rendszerint olyanokat 
igényelnek, amelyekből éppen kevesebb van, mint amennyi a pillanatnyi igényük. Ha a kiöregedő, 
nyugdíjba menő, elhaló, felbomló hatástermelők pl. más, őket a meglévő, kialakult tulajdonságaikért, 
az éppen többletben lévő hatásaikat jobban megbecsülő élőrétegbe, - más világba - távoznak, az 
igényeiket ott megkapók és a tudásukat, hatásukat leadni képesek is jól járnak. A korábbi szolgáltatási, 
hatáscserére alkalmas helyeket, térrészeket a mások által továbbra is keresett igénylők, változatlanul 
felkereshetik a korábbi szolgáltatási igénnyel az ilyen tevékenységet, hatásleadást folytató helyeket, 
szolgáltatókat. Az élet semmit sem dob el, csak ha az adott helyszínen és körülmények között a 
kialakult jelenbeli hatáseredő nem elég jó a pillanatnyi igények kielégítésére, nemcsak az igénylők 
áramlanak más helyekre az igényeiket kielégíteni, hanem az éppen nem igényelt szolgáltatásokat, 
hatásokat leadók is máshová, ha kell idegenbe, vagy eltérő élőrétegbe, más világokba, más 
világrészekbe szállítják az egységeikben kialakult eladható hatásokat, és a bennük lévő ilyen hatásokat 
termelőket.  
A halál lényegében megszűnteti a már az életnek nem jó torlódásokat, olyan hatás 
felhalmozódásokat, amelyek az adott téridőben már nem sikeresek, nem keresettek, és digitális 
kisebb egységekben átkonvertálja az élet lebomló, de máshol újra összeépülő szervezeteit egy 
olyan téridőbe, amelyben ezek a hatások kellően keresettek. Ez egy olyan szelekciónak, 
tudatos átvilágítással járó válogatásnak tekinthető, amelynél a korábbi együttélési 
időtartamban kialakult viszonylagos kényszerű, de már túl sok alkalmazkodási kényszerrel 
járó kapcsolatokat felbontó esemény sorozatban, az élet valamilyen szintű szereplői újabb 
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lehetőséget kapnak, hogy a jelen rétegében igényelt és még hasznos szolgáltatások, hatások 
hordozóitól elválhassanak azon hatások termelői, amelyek csak más élőrétegben, más világban 
találnak számukra kellően érdekes és gazdaságos foglalkozási, hasznosulási és megbecsülési 
lehetőséget. Ha a jelenrétegében, az adott élőrétegen, vonatkoztatási rendszeren belül ez nem 
lehetséges, akkor a réteghatárokon, a vonatkoztatási rendszeren, a szervezeten kívülre kell 
menni, és olyan térrészt kell keresni, amelyben éppen igény van a máshol haszonnal nem 
foglalkoztathatók képességeire, tudására, hatására. Ilyen szelekció, válogatás, elkülönülés 
nélkül, csak a szervezetben lévő éppen hasznosabb ellenértékért termelők fele, vagy töredéke 
termel, de ennél sokkal több a jelen lévő, de inaktív, vagy már haszontalanul termelő, a 
fogyasztó, ezért a szervezetek eredő hatásfoka egyre rosszabbá válik. Ha pedig ide –oda 
utaztatják a közös tömegben lévő, de mindig csak egy kisebbségben gazdaságosan termelő, de 
teljes létszámban fogyasztó részecskéket, még az utazási költségekkel is romlik az eredmény 
hatásfoka, és értelmetlenné válik az ilyen együttműködés. Márpedig a szimbiózis egyik 
lényeges eleme, hogy jellemzően addig tart, amíg az valamennyi résztvevőnek kellően 
gazdaságos és kölcsönös előnnyel jár. Az érdekben elmúló, érdekvesztett kapcsolatok 
felbomlanak, és a már egymással nem jól járó szervezettség felbomlás után más, mindenkinek 
jobb új érdekszövetségeket keres magának. Ezeknél a valószínűen csak a félreértett, 
félremagyarázott túl szubjektív érzések által megtartott, már gazdaságtalan és mindenkinek 
előnytelen, kényelmetlen, és önbecsülést is csökkentő, élősködőket létrehozó, a 
szervezettségre már túl nagy terhet eltartó kapcsolatoknál, jobb a békés elválás, a sikeres új 
szelekció, a rekombináció, a kialakult viszonyok megváltoztatása, azaz a revolúció a 
kölcsönös képesség és hatásvizsgálat, azaz a felbontás után a kialakult egyéni adottság, 
alkalmasság újra sorolása. Miután a differenciálásban, a több információval rendelkezők elé 
kerülő képességi és adottsági, fejlettségi átvilágításokban visszatükröződik, hogy ki és miben a 
legjobb, a leggazdaságosabb, a haszontalan foglalkozási lehetőségeket, mindenkinek 
hasznosabbra, és sokkal jobban megbecsültre, a hasznosság és a megbecsülés önérzetét is 
visszaadóra kell cserélni. Ez a szelekció és a revolúció lényege. Amikor már nem növelhetők 
az eltartók és az élet terhei, amikor a legnagyobb igyekezet és gondosság ellenére túl kevés 
eltartóra túl nagy teher hárul, amikor az élet az erőlködése ellenére gazdaságtalanná válik, 
ideje elkezdeni egy újabb revíziót, (tudatos műszaki átvilágítás, megelőző alkalmassági 
vizsgálat). Ha a revízió eredménye nem ad gazdaságos karbantartási, helyreállítási, 
fenntartható lehetőséget, ilyenkor sok esetben jobb a szanálás, a forgalomból kivonás, a 
szétbontás és a meglévő életanyagok előnyös tulajdonsági eredője szerinti újrahasznosítás, a 
rekombináció. Ilyenkor az élet együtt már gazdaságtalanul működtethető szerkezeteit, 
szervezeteit az együttműködésben leállítják, az egységeiket felbontják, szétszerelik, kiemelik 
és egyenkénti kisebb egységek alkalmassági átvizsgálása során, eldöntik a kisebb 
részegységek további sorsát. Lesznek, amelyeknél még érdemes a nagyobb egység 
feljavítására, felújítására energiát és hatásokat fordítani, mert ez még kellően gazdaságos 
működési lehetőséget hoz létre, (restauráció). Másoknál a közösség szerveinek tekinthető 
nagyobb egységeket, a fődarabokat hibás működés után szétszerelik, a még értékes és 
megfelelően működőképes, kellő arányban megmaradó, hasonló korú és genetikai változatú, 
(korszerűségű) eszköz, részegység megléte, igénye esetén tartalék alkatrészként a raktárakban 
letárolják. Megint mások, amelyekből az igénynél jóval több van, a tisztítókba és a tisztító 
tüzekbe kerülnek, a részeket elfolyósítják, az egyediséget, a genetikai sokféleséget 
lecsökkentik, beolvasszák és visszaforgatják az új és más, érdekesebb életeseményekkel járó 
újabb körforgásokba. A genetikai változatosság sokfélesége ilyenkor valószínűen leszűkül az 
élet alapállapotú szervezeteire, de később újabb fel és kivirágzás során a fajok új hajtásokat, 
újabb sokszínűséget, alfajokat és rekombinációkat hoznak létre. Lásd a 112. oldalon az MTI 
túl átvett fajkihalási idézetett, beemelést. A kisebb egységek, atomok, molekulák, életsejtek 
másokkal kerülnek eltérő térbeli és időbeli kapcsolatokba, új és sikeresebb, megbecsültebb, az 
egész változó mindenségnek is eredményesebb, hasznosabb együttműködésekbe. 
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A műszaki szerkezeteknél a revízió és a karbantartás dolga, hogy átvizsgálják, minősítsék, 
szelektálják alkalmassági, gazdasági és valamelyest szubjektív szempontok alapján a 
működőképesség előnyeit és hátrányait, a további változási lehetőséget, és mielőtt spontán 
javíthatatlan együttműködési zavarok alakulnának ki, a hibás, nem egészen megbízható 
egységeket elkülönítsék a még teljesebb értékűektől, és ha lehet, tervszerűen megelőzzék az 
életszerkezetek gazdaságtalanná és működésképtelenné válását. Más családi egységekben a 
melegfúziós nőkre és a háziasszonyokra marad a szelekció és a mindennapi alkalmassági 
restauráció, a napi működőképesség vizsgálata, helyreállítása, a dolgok helyre rakása. A 
takarítás, a körfolyamatok kezdeti állapotának és periodikus alkalmasságának a visszaállítása, 
az elhasznált, elkopott, elégett anyagok, hatások pótlása, a régi és már ebben a minőségben 
alkalmatlan egységek kiválogatása, javítása és szelekciója, nemcsak a már rosszak 
kiválogatását, új és más körforgásokba segítését eredményezi, hanem a még valakinek, vagy 
másra alkalmasság új kapcsolatokba, új élethelyszínre segítését, az életanyagok, és az 
élethatások eredményesebb körforgását hozza létre. 
A revolúció, az evolúciós folyamatok alatt kifejlődő sok kicsi egyszerűsítés, a hibák 
halmozódásának azon nagyobb élettani revíziója, amikor már elkerülhetetlen az alkalmassági 
és a gazdaságossági, eredményességi felülvizsgálat és a helyreállítás. A szétválogatáshoz, a 
lencséket és a borsókat, az eltérő alkatrészeket, a még használatra, fogyasztásra, hatáscserére 
jobbakat és a változatlan, vagy csak kevesebb változtatással működésben, folyamatokban 
tarthatókat szét kell válogatni, ehhez rendszerint meg kell tisztítani, fel kell bontani, és a 
felülvizsgálat és a szelekció céljai szerint aspektusokból minősítés után, kellően egyértelmű, 
legfeljebb igen, nem, vagy is minősítéssel továbbküldeni az élet előre, vagy visszaforgásaiba. 
Az is minősítések, a nem egyértelmű válaszok azonban a továbbontás, a további szelekció felé 
hajtanak, amikor egyre nagyobb felbontással kell megállapítani a nem eléggé egyértelmű, még 
mindig túl bonyolult szerkezet, szervezet további sorsát. 
 
Az élet, a kezdeti fejlődésben megtanult, viszonylag pontatlanul, nagy és durvább 
szervezeteket létrehozni, és a Földön is létrehozta a korábbi evolúciós ciklusban máshol és 
korábban kifejlődött kicsi és viszonylag pontos szerkezetekből a saját kezdetleges szervezeteit.  
A máshol már felesleges, korszerűtlen, szinte ingyen kapott alkotókból, az élet egyre nagyobb, 
és egyre durvább, ha kell a rossz és haszontalan, beteg, egészséghiányos szervezetek ki és 
szétválogatását, szelekcióját és az ott éppen nem hasznosak, nem becsültek eltávolítását is 
elvégző a fogyasztókat is létrehozott. A Dinoszauruszok, és más jelentős életfelvirágzások, 
nemcsak felvirágzással, hanem elvirágzással, a genetikai állományok kifejlődése és 
kialakulása, revolúcióval, az elöregedett fajok lecserélésével, megújításával is jár. A 
meghatározhatatlan idő óta, talán az Örökké valóság óta fejlődő élet mindig továbbadja a 
számára felesleges, és neki már terhes hatásokat és eszközöket, a termelőket és átalakítókat, az 
ezek hátrányait ekkor még nem ismerő utódoknak, a rokonoknak, az általa ,,támogatottaknak. 
Mivel a téridő áramlását akadályozó szervezetek gátjaiban nem lehet a rossz és a jó szervezeteket sem azonos 
állapotban és együtt, károk kialakulása nélkül nagyobb téridős távolságba eljuttatni, ezért rendszerint 
felbontva, egyenként, kisebb egységekben, digitális információs jelekként juttathatók el az 
alkotók, a tervek, a felépítési vázlatok. Ha helyben van elég már anyagként ismert inaktív 
alapállapotú életminőségből az élet kellően eltérő, de alapegységnek megfelelő tégláiból, a 
helyben lévő anyagokból bármi más, bármi új érdekes dolog megfelelő információs tudással, 
hatással felépíthető. A durvább és fejletlenebb rendszerek ajándéka rendszerint durvább, de 
még a malomkő is jó valamire, ha másra nem a már alkalmatlan egységek két malomkőszerű 
szervezet közé juttatásával, visszanyerhető kisebb részecske egységeket, akár eredeti alkotókat 
is kaphatunk.  Az életben az apró kicsi, finom lélek egységekből, alulról a megfelelő hatásokat 
megfelelő sorrendben, programban egymás mellé építve, - mint a pók a hálófonalat alkotó 
részecskék lineáris sorolásával, - egyre nagyobb egységekbe, változatos sokféleségbe építhető. 
Azonban nemcsak alulról lehet érdekes és újszerű életszervezeteket, építőként létrehozni, 
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hanem a szobrász megoldással, a már nem értékes nagyobb egységek megfelelő alakúra, 
tetszetősre, kelendőre, mások által igényeltre lebontásával, lefaragásával. Az élet egyidejűleg 
építkezik és bont, a már nem igényeltet pihenteti, átalakítja, új életkörforgásokba segíti. 
 
Érdekes módon és valószínűen nem ok nélkül, a szelekció a nagyobb rendszerek körüli 
keringési ritmushoz, az élet nagyobb malomköveinek is tekinthető, nagyobb és egymáson 
eltérő saját perdülettel elfordulni képes szervezetei közötti áthaladáshoz kapcsolódik. Ilyenkor 
egy nagyobb, hidegfúziós, komplexebb közös isteni ős genetikai állományát is tartalmazó 
téridő tere felé közelebb kerülés, rajta, vagy benne torlódás esetén a szervezettség közös 
tömegbe és központosított szervezettségbe, összevonásra és centralizációra kerül, amelykor az 
együttszervezettség, a közös rendszer fejlődik. A galaxis tengely, az ősi közös életforrás, a 
galaxis elődjének tekinthető két egymással összeérő sokkal nagyobb felmenői életbuborék 
közötti időtengely, téridős átjáró, más felmenői élőrétegbe átvezető fekete lyuk körüli keringés 
során a Nappal együttáramló Föld átlagosan már kb. 255 millió évente kerüli meg a nagyobb 
életforrást. Eközben, - mivel egymilliárd évvel ezelőtt még csak 230 millió év alatt kerülte meg az akkor még 
kisebb méretű galaxist, - az életspirálban ezek szerint távolodik e központtól. Érdekes, de nem 
véletlen tények szerint, a Galaxis szimmetriasíkján megtermékenyülve áthaladó Napból, a 
megtermékenyülésben kiszakított gáz és porfelhő revolúciós, szervezettséget átformáló szülési 
eseménye, feltehetően 4-5 milliárd évvel ezelőtt létrehozta létre a Föld szervezet, amely 
közösségben ekkor már nemcsak a napból származó idősebb genetikai anyag, hanem ősibb, 
máshonnan származó részecske keverékek is beépültek és ma is jelen vannak. 
A szervezetek atomi közösségekbe épült részecskéinek a kora nem állapítható meg, 
miként a holdak és a bolygók is sokkal idősebb és máshonnan származó, vegyes, részben 
idegen életanyagokból állnak össze közös egységgé. A szervezettség korát, az összeállás és 
az új közösség kialakulását, az együttfejlődés valamikori vélhető kezdetét nagyjából még 
meglehet határozni, de a részek valódi kora nem határozható meg. Valamennyien a közös 
isteni tér egykor életre kelt, érzéseket, öntudatot és megértő képességét nyert eredeti 
anyagának az azóta csak átalakult, megváltozott részei vagyunk. 
 
 
 
A Földbolygó fejlődése és a galaxis körüli keringés összefüggései: 
 
A 250 millió éves időritmust eredményező galaxis évfordulóknál úgy tűnik, hogy az átlagosan 
a galaxis legfejlettebb de vegyes állapotú szimmetriasíkján áthaladó Föld, minden második 
áthaladási ciklusban, a Déli irányban lévő nagyobb felmenői, melegfúziós életbuborék réteg 
felé, a közbenső ciklusokban pedig északra az északi galaxis pólus, és az északi hidegfúziós 
életbuborék felé áramlik.  Az egyik irányba 125 millió évente ez az áthaladás segítő építő, a 
másik irányban azonban ellenáramú, bontó, a különfejlődést segítő. A szerző megfigyelése és 
megértése szerint, amikor a még hidegfúziós, férfias többségű északi, galaxis férfiági ősi, 
komplex, nagyobb biodiverzitású északi életbuborék felől halad át a közös életsíkon, ilyenkor 
a Föld nagyobb szervezett egységeinek tekinthető ősi kéreglemezek, és valószínűen a 
szervezeti állapot is a kellően komplex, centralizált, közös egységéből, a részekre válás és a 
külön fejlődés sokfélesége felé fejlődnek. Egymilliárd évvel, azaz átlagosan 4- 4,5 
galaxisévvel ezelőtt is közös őskontinensben egyesültek a Föld kéreglemezei, majd 65 millió 
évvel később, amikor már az egész Föld a déli melegfúziós buborék felé visszafelé haladtak át 
a közös felmenői tömegfelezőn, az egyesülés hatására (választása, régi domináns szervezettől 
eltávolodás, és új uralkodó választása) egymástól eltávolodás és a többszínűség, a részekben 
fejlődés vált a meghatározóvá. A különfejlődés ideje valószínűen a déli galaxis fordulóig, a 
réteghatár és az ősi életforrás megkerüléséhez, ekörül összegyűléshez, az azonosság közös 
térben, az életforrásnál csoportosulásához, és a szervezettség átalakulásához vezet, amelykor a 
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kisebb sűrűségű, átlagos részecske anyagok, az óceánok és a fiatal hátsági rétegek még 
megfelelően elválasztják és elszigetelik a szervi, kontinensnyi részeket egymástól. A 
Mongoloknak a nagy Kán (Dzsingisz Kán) halálakor visszavonulásból, hazatérésből és új 
király választásából a szerző azt értette meg, hogy a nagy azonosságú genetikai állományok 
akkor gyűlnek a közös életforrásnál, a családnál, a születésük, életforrásuk terében össze, ha 
nagy és fontos családi esemény, elhalás, lebomlás, temetés, születés, esetleg fontos házasság, 
kiegyezés, szerződés köttetik. Az emberi és a bolygói szervezetek analóg szabályokat 
követnek, amelyek analóg ritmusokban és fejlettségi állapotokban hasonló következményeket 
hoznak létre. Nemcsak a Mongolok gyűlnek össze periodikusan, a domináns uralkodó 
elhalálozásakor, a dominancia váltásakor, az új király, új domináns meghatározó szervezet 
választásakor, hanem a bolygó és a csillagszervezetek is ezen állapotváltozásokat, fejlődést 
követik. Moetrius feltételezése szerint az Evolúció, vagy és az ehhez képest eltérő, inverz 
életnyomás felé, a visszafelé fejlődés a Revolúció periodikus váltakozásait a keringési és 
családi esemény évfordulók és a dominanciaváltások határozzák meg. Akár az ingánál is 
kialakulhat olyan állapot váltakozás, amely az egyik végpont felé lendülés végén, a 
kisebbeknél nagyobb tehetetlenségű, más rétegek felszínén úszó, elmozdulni képes 
elöregedett, túl független, másokhoz kevésbé kötődő részek, a fordulat és irányváltás, a 
szilárdabb, nagyobb egységeken elmozdulás irányába továbbfejlődnek, továbblendülnek, és 
egy réteges bolygó esetén törvényszerűen egymás és egy közös pont, Vertex, újabb torlódás, 
életforduló, vagy visszatérítő életakadály irányába tartva egymással közös tömegbe 
egyesülnek. Miközben a közös együttváltozó őskontinensbe egyesülő Földi kéreglemezek és 
táblák ilyenkor a Föld egyik felén energia elnyelőbb, sötétebb szervi egységbe, energia 
felvevőképes állapotban maradnak, eközben a kisebb sűrűségű, az energiát jobban kiszóró 
részek lehűlnek, eljegesednek, hőleadó, elterelő képességűvé válnak. Ez azzal a 
következménnyel jár, hogy az egymásnak torlódás miatt jelentős hőfejlődést és egymáson 
elmorzsolódást, összeolvadást és keveredést elviselő egyesült őskontinens jelentős hőtöbblet, 
hatás felhalmozódást hoz létre, miközben a hozzá képest ekkor hidegfúziós eredőjű társának 
jelentős hőhiánya és felvevőképessége, más képessége és eltérő adottsága alakul ki. A 
különbség térben és időbeli halmozódása nagyon naggyá megnövekedése valószínűen 
megnöveli a rétegáramlásokat és a kiegyenlítődést, az egyesülési és a hatáselosztási vágyat. 
Az eljegesedő hidegfúzióssá, merevebbé váló félteke egyre több felmenői energiahatást, 
napfényt utasít el, beépülés nélkül visszaverődik a felszínről a fény és az elnyelődés hiánya 
miatt e térfélen egyre nagyobbra kiterjedő jegesedés alakul ki. Eközben a kontinensek 
egyesülése, egymásnak nyomódása, hatalmas belső életnyomás, rétegnyomás kialakulása túl 
sok hőt és túl melegfúziós eredőt, rossz hatáselosztódást hoz létre, amely a nagy nyomású 
rétegekben megnöveli a repedésképződést, az egyesült rendszer felnagyítódó másságának a 
rugalmasabbá váló törésvonalain a közös rendszer feldarabolódását, egymásról később az 
eltérő irányba elrugaszkodás lehetőségét. Az idegen, de még nem túlságosan összekeveredett 
réteghatárokon a nyomás egyre nagyobbá válása egy idő után meghaladja az összenyomódást 
még megtartók életrugalmasságát, és erős differenciálódás, az egymáson elmozduló 
kéreglemezek elfolyósodása, átlagos eredőjű és összekeveredése közben nagyobb és kisebb 
sűrűségre fejlesztő differenciálódás, ércesedés és elgázosodás fejlődik ki. Miközben a 
gravitációs hatásnyomással továbbra a Föld belseje felé kényszerítődnek az elöregedett, de 
elgázosodni, nem, csak nagyobb sűrűségbe összenyomódó, ezzel nagyobb árnyékoló 
képességűre fejlődő, a másikakhoz alkalmazkodni már nem képes idősebb kéregtáblák, a 
fiatalabb, még nagyobb életrugalmasságú, áteresztő képesebb lemezek engednek, és 
felemelkedve a felszínen és átlagosabbak, vegyesebbek, nagyobb életrugalmasságúak 
maradnak. Az egymásnak torlódás, az egymás alá bukás, a rétegváltás, a korábbi rétegből a 
tömegben és a változásban is nagyobb sűrűségű rétegbe átfejlődés az élet soros körforgásának, 
rétegváltásának, más rétegbe átfejlődésének tekinthető. A már bemutatott, a pólusoknál, főleg 
a déli pólusnál, és a Marsnál is jól megfigyelhető életspirál, (lásd a Aspektus 30. A többszintes 
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igazság könyvében bemutatott 16-18. ábrákat, a Mars, és az Antarktiszi déli kontinensből kiinduló 
Földi életspirálok megismerésére, megértésére), nemcsak lamináris irányban, hanem a belsőbb 
rétegek felé befelé és kifelé is folytatódik. 
A kb. 780 millió évvel, (négy galaxis fordulóval) ezelőtt már feldarabolódtak, és külön irányba 
fejlődtek, egymástól távolodtak a Fiatal Földbolygó kontinensei, kéregtáblái, szervei, már 
nagyban folyt a másság felé fejlődés, a sokféleség felé válás magasabb biodiverzitású 
következményeket kialakító különfejlődése. Az egymilliárd évvel ezelőtti differenciáltan 
eljegesedett Földön a belső egymásnak torlódása, hőfejlődése, a nagyobb impulzus sűrűsödése 
következtében a jegesedés megszűnik, egyenletes és kiszámíthatóbb evolúciós időszak alakul 
ki, amely addig tart, amíg a felmenőivel a galaxis körüli keringés során a közös tömegfelező 
felé tartó bolygó szervezet újra el nem éri a határozatlanság téridejét, a galaxis síkot, vagy 
ismét más életfordulóhoz, végponthoz nem ér. Az egymásnak torlódott megakontinens 
feldarabolódása és akkori egyenlítő körüli árkosodás, szakadékképződés közben az északi 
kraton (félteke) és a déli félteke között egymásba keveredő együttműködés alakul ki. A déli 
Gondwanai térrész ekkor a melegfúziós, fejlettebb, hőtöbblettel rendelkezik az északi 
eljegesedett féltekéhez képest. Megkezdődik a kőolaj és földgázképződés, amely a geológiai 
rendszerváltás elhalási, lebomlási és továbbfejlődési lehetőségeinek a folytatása. A forrás 
kétségtelenül szerves életanyagok nagy életnyomás, és szerkezeti átalakítás, valamint a 
minőségi továbbfejlődés felé segítő katalizátor hatások, szervezetek jelenléte. 
A galaxis átlagos rétegéhez és a bizonytalanság, a nagyobb szimmetria, a határozatlanság és a 
változás idejéhez közeledés ekkor még átlagosan 55-60 millió évvel később következtek be, 
amikor a már egymástól is távolodó, részekre váló állapot a másik véglet, egy eltérő állapot 
következmény felé fejlődött. Az egyik minőségben a szétszóródás, diaszpóra kialakulása a 
másik minőség kialakulását és dominális állapotba kerülését eredményezi, és ha a bolygónk 
belsejében nagy rétegnyomás, és egymástól eltávolító gázképződés alakul ki, akkor az 
egymástól és az utolsó közös térrész téridejétől is távolodó, de az azonosság rétegeiben, 
lamináris irányban áramlás közben a másik irányban a közben megváltozó összetételű 
szervezetek egymás felé közeledését is kialakítja. A Megakontinens részekre esése után az 
először csak két, egymáshoz képest hideg és melegfúziós, eltávolodó irányban fejlődő, 
elhidegülő földrész, őskontinens a melegfúziósabb Gondwanai és a még hidegfúziós északi 
rész között szélesedett a szakadék, tengeri árok alakul ki. Ugyanakkor az apa és az 
anyakontinensek egymástól eltávolodása, a peremrészek egymáson elfordulása miatt az 
utódképződés, a kisebb egységekből kialakuló kontinens családra bomlás folytatódik, és egyre 
több kontinens utódra bomlik az egymilliárd éve egyesült genetikai keverékből kifejlődött 
szerves pár. Az ötszázmillió évvel ezelőtti időtartamig az egymástól eltávolodás, az 
elhidegülés időszakában eléri a legnagyobb kontinentális másság, a különfejlődés állapotát, 
amikor már az alsó és a későbbi Felső kambrium állapotában, az olvadt plazmán úszó vegyes, 
egymás mellett jobban kitartó kéregtábla rétegek kb. az akkori egyenlítő tájára sodródnak, és a 
fiatal utódkontinensek már a többségükben önállóan, más részben a melegfúziós őskontinens 
anyával együtt, közös családban sodródnak. A sikeres eloszlás és keveredés, a nagyobb 
szimmetria időszakában felgyorsul az életfejlődés, és a bolygófelszínen egyre többféle 
sokféleség, evolúciós fajtanövelő energia hullám alakul ki. Ilyenkor valószínűsíthető, hogy a 
bioszférában csökken az életnyomás kényszere, a túl erős hideg-vagy és melegfúziós ráhatás 
átlagos, vegyes, az élet fejlődését segítő lineáris evolúciós időszakot hozott létre. 
A korábban a túlzott polaritás, a másik fél kontinens, szervezeti állapot eltávolodása, hiánya 
miatt később egymás felé és összetartó és kellően nagy életfelületen egymással megegyező 
szimmetriában fejlődés, mindig kedvez a sokféleségnek. Az élet sokfélesége mindig azokban 
az időszakokban szaporodott el, amikor a Föld a galaxis felmenőkhöz való viszonyában éppen 
kiegyezésben, a korábban túl domináns felmenőktől kellően eltávolodva elérte a nagykorúság 
és az önállóság állapot, téridejét, és a galaxis szintű felmenőhöz képest is a tömegfelezőn, 
egymással megfelelő eloszlásban, a közös akaratban, békésebb egyetértésben és lineárisan 
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fejlődött. Ilyenkor az átlagos katalizátor állományt adó tengerek megfelelően elválasztották és 
összekötötték az egymásra sokszor ellenhatású részecskéket begyűjtő részkontinenseket, és a 
közös családi egységtől már távolabb, a hidegfúziósabb állapotból az átmenet felé fejlődő apa 
kontinenseket. 
A belső melegfúziós életforrásnál egyesült, a jelen állapotban fejlődő melegfúziós eredőjű, az 
északi lassabban sodródó részeknél gyorsabban dél felé áramló-fejlődő részkontinensei, anyai 
dominanciával 500 millió évvel ezelőtt Pangaeában egyesültek. Ez időben a hidegfúziósabb, a 
felszínen még férfiasabb eredőjű kontinensek, Észak Amerika, Európa, Grönland, Ázsia, 
viszonylag szabadon, a belsőbb rétegek déli túlnyomásának a növekedése közben már észak 
felé és külön utakon sodródtak. A déli félteke egyre melegfúziósabbá vált, és a déli pólus 
környékén ekkor ismét összegyűlő, már melegfúziós eredőjű, itt egymásnak torlódó 
kéregtáblák, kontinensrészek között megnőtt az életnyomás és az egymás felé ható ellenszenv. 
Az érzékenyebb, lelkesebb hidegfúziós kontinensrészek már távolodtak a nekik túl nagy 
életnyomást, kedvezőtlen, túl gyorsan változó életkörnyezetet létrehozó, kaotikusabb déli 
egységtől. A déli kontinens összegyűlés, a bolygónknak a felmenői vertexhez, a melegfúziós, 
belső életfordulóhoz közeledése során fejlődési irányváltás alakul ki, és úgy tűnik, hogy 
átlagosan 500 millió éves nagyciklusokban, hol az északi dominancia, és összegyűlés, állapot 
változást is okozó életforduló, vagy déli dominancia, a délibb irányban lévő galaxist létrehozó 
melegfúziós életbuborék hatása érvényesül. A két szélsőséges, változékonyabb időszak felé 
fejlődés lineáris hibáinak a felhalmozódásai, egyenlőtlenséget és szimmetriahiányt hoznak 
létre a bolygónk felszíneként ismert, bioszférai rétegeiben, amikor nem a kovalens és szerves 
élet fejlődik, hanem ionizáltabb, valamelyik felmenő által erősebben befolyásolt 
állapotfejlődés, pl. ércesedés, szerves lebomlás és ionosabb anyagfejlődés alakul ki. Ez a 
revolúció időszaka. Amikor azonban a bolygó éppen a nagyobb energiaszintű felmenői 
rétegek szimmetriájában, jobb téridőbeli elosztásban sikeresebben együttfejlődik, ilyenkor a 
szerves sokféleségnek az evolúciós ciklusa válik meghatározóvá. A nagyléptekben felvázolt 
fejlődés azért távolról sem ilyen egyértelmű, mert kitérések, kisebb energiaszintű 
életbuborékok és rokoni rétegek által is befolyásolt, részletekben eltérően fejlődhet, de a 
statisztikai eredő, az idő vonatkoztatásában e fejlődési mintát megtartja. 
A Tatárjárással analógiába hozott periodikus, a keringési és rétegfejlődési végpontokon kialakuló 
ellenkező irányú összegyűlés, a túl nagy centralizáció és polarizáció, az ionos fejlődésnek kedvez, 
amikor a szerves élet átalakul és revolúcióban visszarendeződés, visszafejlődés alakul ki. Ezzel 
szemben a nagyobb szimmetriák kialakulása, a közös tömegfelezőhöz közeledés, a jobban egymásba 
keveredés a sokszínűbb és gyorsabb, vegyesebb és megfelelően kevert kovalens életnek kedvez. Az 
északi és hidegfúziós dominanciában a túl erős YY, vagy YYY, esetleg YYYy állapot és keverékarány, 
túl nagy azonosságú, a vegyes és együttfejlődő szervezett életre nem alkalmas életkeveréket hoz létre. 
Hasonlóan a melegfúziós végpont, Vertex, genetikai azonosságú térrészben összegyűlés túl erős 
melegfúziós, azonossági (kartellszerű) dominanciát fejleszt ki, amelykor a kialakuló kaotikus 
változékony időszak, a XXX, vagy és a XXXy arányok kialakulása miatt, amazon jellegű, a férfias 
állapotú szervezeteket éppen csak megtűrő, de egymással szaporodásképtelen, nagyon könnyen 
felbomló szervezeti variációkat hoz létre. 
 
A galaxis központ körüli keringés, és a külső és a belső életforduló közötti távolodás-
közeledés közben, a Napcsalád felmenőinek a külső és belső élőrétege közötti külső és belső 
végpontok, életfordulók közötti ciklikus keringés vezérli a Föld közösségébe szerveződött 
viszonylag sokféle genetikai állomány, eltérő arányú keverékeinek a fejlődését. Amikor a 
galaxis központtól, mint életforrástól távolabbi és hidegfúziós eredőjű domináns szervezettség 
rétegébe, befolyási övezetébe, felségterületébe, alacsonyabb életnyomású, ezért ellenszenv 
nélkül egymás felé áramlást lehetővé tevő, központosító, a részeket közös egységbeegyesítő 
vonatkoztatási rendszerébe ér a fiatal bolygónk, addig lehűlési tendencia, eljegesedés a 
fejlődés iránya. Később a már egymással túl nagy azonosságú, egymást gerjesztő szervezeti 
rétegek, egységek egymásra torlódása, nagyobb központi életnyomás létrejöttekor 
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megkezdődik az ellentétes irányú fejlődés a restauráció, a revolúció. Pl. kb. egymilliárd évvel 
ezelőtt, a legnagyobb sűrűségű, hidegfúziós, centralizált és legnagyobb belső életnyomású 
állapotot, téridős fejlettséget elhagyó, eközben teljesen eljegesedett, a külső kérgében, kb, 
másfél km átlagos mélységben mínusz 20-40 fokra lehűlt Földdel együtt, ekkor a déli irányba 
(galaxis pólus felé) lévő másik, nagy és melegfúziósabb irányban fejlettebb életbuborék felé 
áramlik. Miközben a közös kontinentális szervezett egység, belső hőtöbbletet és magasabb 
változás sűrűséget létrehozva részekre bomlik, és a legnagyobb sűrűségű, koncentrált 
állapotban egymásnak nyomódó, nagy hegyeket felgyűrő részkontinensek, egymásról a nagy 
életnyomást és lendületet, kölcsönös bíztatást átvéve elkezdenek távolodni egymástól. A déli 
pólusokon torlódáskor az éppen már kisebbségben lévő hidegfúziós részecskéket külsőbb 
rétegbe szorítják ki a melegfúziós dominanciából, de az északi féltekén és póluson, egymáson 
torlódáskor, a hidegfúziósabb, vegyesebb, izotrópabb térrészben pedig a melegfúziós befolyás, 
arány gyengül meg, és a lebomlás közben eltávozók hatására, a hidegfúziós szélsőséges 
hatások még jobban felerősödnek, egyeduralkodóvá válnak.  A változásban a fejlődési 
irányváltás revolúciós időszaka után egyenletesebb és kiszámíthatóbb új evolúció ciklus 
kezdődik, folytatódik. Ilyenkor, a revolúciós időszakban ásványokba, szervetlen anyagokba 
épült, már túl nagy nyomású élet bomlik, és a normál evolúciós ciklusban a szerves, 
vegyesebb sokfélébb életváltozatokba épül. Vegyük észre, hogy ez a téridőben 
besűrűsödés és a megritkulás periodikus váltakozása! 
 
A továbbfejlődéshez, a sikeresebb és újabb, korszerűbb, sokaknak érdekesebb dolgok 
építéshez, a teret foglaló, de már korszerűtlen intézményeket, korszerűtlen szervezeteket, 
eszközöket le kell bontani, a teret és az anyagot, fel kell szabadítani, a kezdeti állapotokat és a 
környezeti feltételeket ismét alkalmassá kell tenni az építésre. Az evolúciós és a revolúciós 
ciklusváltások során ez az átalakítás, helyreállítás, rekonstrukció folyik nagyban, nagy 
időtávlatokban és sokkal szélsőségesebb szervezeti, fejlődési állapotokban. 
 
Ha megértjük az evolúció-revolúció periodikusan ellenkező irányú és más 
hatáskövetkezményű ciklusfejlődését, akkor megérthetjük a jelenük átalakulását. A galaxis 
síkon áthaladásban hiába ér az élet a lehetséges legnagyobb szimmetriába, ha ez rosszabb 
eredőt, határozatlanságot, sodródást, cselekvőképesség hiányt, más kisebbségi hatások által 
megerőszakolt következményeket fejleszt ki. A galaxis szervezet, csillagváros 
szimmetriasíkján áthaladáskor, a két nagy létrehozó életbuborék között élettérváltásban 
haladunk át. A téridő eltérő közegébe átáramlás során, bár egymással együttműködő, de eltérő 
rendezettségű, melegfúziós, nőies eredőjű, és nagyobb életnyomásban az energia hordozókat a már túl 
magas változássűrűségű élettér részből jobban differenciáló, és ettől eltérő, inverz fejlődésű, még 
nagyobb rendezettségű, kevésbé kaotikus, hidegfúziósabb élettérrész, vegyes, egymással 
erősebben összekeveredett, jellemzően információs sztrádájának, idegtengelynek, 
idegfelületnek is tekinthető részén halad át a Nappal és a felmenői rokonokkal is együttáramló 
bolygónk. Az áthaladás térideje olyan, mintha az élőréteg váltásban globalizálódna a 
bolygónk, amely feltehetően a nagyobb felmenői életbuborékok közötti áthaladáskor,, a 
különbség csökkenésekor meg is történik. A hidegfúziósabb, rendezettebb galaxis felmenő 
férfiasabb eredőjű ágából, életbuborékjából, a melegfúziósabb életbuborékba áthaladás a mi 
időnkben számolva nagyon sokáig, akár egy, vagy több millió évig is eltarthat. Az 
életbuborékunk a korábban őt a külsőbb, alacsonyabb életnyomású külső térrész felé elindító, 
relativen kisebb életnyomású, rendezettebb, hidegfúziósabb felmenői térrészből, egy még 
nagyobb életnyomású, melegfúziós térrész felé halad, amely során a bolygónkban, az 
átlagosnál nagyobb és a kisebb életnyomású szervezetek fejlődési iránya ez alatt fokozatosan, 
de nem szükségszerűen lineárisan, akár kisebb ugrások sorozatában felcserélődhet.  A két 
életbuborék közötti nagyon alacsony életnyomású információs és idegsztrádán áthaladás 
lebontja a már kényszerű, csak életnyomással összetartott szervezeteket. Az egymástól eltérő 
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genetikai ágak, közös családban, vagy individuum egységben, utódban egyesülése ellenére a 
szervezet csak kifelé és látszólag egységes, a genetikai anyagot adó, azóta egymással a közös 
térben is csak részben, és elsősorban a közös felületen erősebben összekeveredő, de egymás 
mellett részben az utódaik által elszigetelt, az egymástól eltérő hagyományait és az ideológiáit 
továbbra is megtartó félszervezetek, kb. úgy élnek egymás közelében, mint az USÁ-ban a 
polgárháború után a déliek és az északiak. Bár már évszázadok, a galaxisban évmilliárdok óta 
együtt és közös rendszerben fejlődnek, a délieknek még mindig déliesebbek az érzelmeik, 
melegfúziósabbak, az északiak pedig liberálisabbak, a környezetben élő másokkal is jobban 
keveredők. Az áthaladás és a mássá fejlődés, az eltérő tudati rendezettség kialakulásához 
viszonylag nagy idő áll a rendelkezésre, de éppen ebben a vegyes és túl sokféleséget 
tartalmazó közös térrészben a legnagyobb a kevert állapot, és a kiszámíthatatlanság. Egyszer 
melegfúziós érzelmű és kaotikusabb, más erkölcsi etikai, ideológiai értékrend szerint élő 
közösségek között kell átevickélnünk, miközben nagyon sokféle eltérő gondolkodású, és eltérő 
érzelmi, ideológiai rendezettségű szervezet lesz a környezetünkben. Számos ellenséges 
fogyasztóval, az anyagainkat a maguk számára alkalmasnak találó, esetleg elorozni próbáló 
szervezettel találkozhatunk, amelyek eltérő természeti erőknek, más törvényeknek és számunkra még 
kiszámíthatatlanul engedelmeskednek, váratlanul is reagálhatnak. Mivel a bolygónk halmozott 
határozatlanságban áramlik át e változatos, érdekes de veszélyes térrészen, életállapoton, a 
szervezettség, nagyfokú és sokirányú befolyásoltság mellett, gyors átalakulásokat szenvedhet. 
Ezek közül egyesek előnyösek, mások hátrányosak lehetnek. Néha egy-egy előnyösnek látszó 
fejlődésből súlyos veszteséggel és hátránnyal farolhatunk csak ki, hiszen régen jártunk erre, és 
csak az őseink is kb. 125-128 millió évvel ezelőtt voltak e tágas, és azóta, nagyon 
megváltozott térrész vendégei. Nem pont szükségszerűen erre jártak, az életspiráljuk akkor 
még kisebb volt, és bár azóta az itt élő rokonok élettere is tágult, a tér és az idő, a 
szervezettség állapota nagyon eltérővé vált. Ráadásul az idegen mindenhol idegen és 
tapasztalatlan marad, amely könnyebben rászedhető, nem ismeri a helyi szokásokat, a 
törvényeket, az elvárásokat, még akaratlanul is zavart kelthet, mások életzavarába, viszályába 
sodródhat. Tehát veszélyes és ismeretlen, nem kiszámítható téridős részen és állapotokon 
haladunk át, kezdőként, tapasztalatlanként, idegenként. Belesodródhatunk gyors 
áramlásokba, torlódásokban elakadhatunk, és általunk jónak hitt dolgokhoz csatlakozva 
lokálisan rossz értékítélet alá is kerülhetünk. Ami biztos, az az Univerzális törvények eltérően 
is értelmezhető analógiái, de a részletek, a mit és a hogyan, a végrehajtás és az értelmezés 
lehet eltérő, vagy és nagyon sok más aspektusból megfigyelt, megítélt. 
A nemlineáris időszakban, a másság és a sokféleség színes földjén, téridején áthaladás olyan 
lehet a bolygónknak, mint egy egyszerű tapasztalatlan Magyarnak San Franciszkóban, vagy 
Monté Carlóban. Csábító, színes szajha nagyváros sokféle látványos szervezettsége 
áldozatokra vár, energiára éhes, táplálnia kell magát és lakóit. A tapasztalatlan vidéki kisváros 
szervezet, a bolygónk – itt valószínűen inkább energiát és részecskéket fog veszíteni, és 
legfeljebb csak tapasztalatot és bölcsességet nyer. Az ilyen fejlettségben még tapasztalatlan 
szervezetekre ezer veszély vár e hozzájuk képest sokkal fejlettebb környezetben, a 
hagyományok sokkal gyorsabban mosódnak el, változnak akár túl gyors, sokak által kellően 
nem megértett, csak félreértett fejlődéssé. Az életterünk melegfúziós irányba eltolódása már jó 
ideje folyamatban van, és nem lenne meglepő, ha e fergeteges forgatagban a beérkezők 
elszédülnének, elcsábulnának, a közösségeik felbomlanának, kicserélődnének, hiszen nagyon 
nagy a kísértés. A nemlineáris változás, a fajok és a genetikai változatok gyors átalakulása 
valószínűen ennek köszönhető. Elértük a legnagyobb részecskeforgalmú galaxis sztráda 
életsíkját, téridejét, és az alacsony életnyomás csábításának engedve nagyon sok részecskénk 
mond búcsút a már túl nagy életnyomású szervezetünknek. A fiataljaink lélektelenné, 
tudatlanná, szinte zombivá válása, a túl sok magával ragadott, eltávozott lélek részecske 
hiányának tudható, amelyek folytonossági hiányai miatt az anyagba és a életszervezetekbe 
építő gravitációs eredő már nagyon gyenge.  



 183

Ha a nagy csillagvárosok közötti áramlással járó, lineáris evolúciós időt eredményező 
életáramlást, az érdekes meglepő eseményekben viszonylag sivár kietlen pusztában 
vándorlásnak, a hagyományokat megtartani képes, kevés idegennel vegyülési lehetőségnek, 
belterjes (melegfúziós) akár letelepült, a saját közösségen belül keveredő életváltozásnak 
tekintjük, amely során a túl kicsi méretű, és már túl nagy azonosságú környezetben áramló és 
keveredő szervezeteknek nem nagyon van lehetőségük idegenekkel keveredni, gyorsabban 
mássá fejlődni, akkor a galaxis legsűrűbben lakott, legváltozatosabb térrészén, észak-dél 
határterületén áthaladást a legnagyobb fejlettségű, legnagyobb, nagyon sokféleséget 
tartalmazó kaszinóvárosokon áthaladásnak tekinthetjük. 
 
A határterületekre jellemző, hogy a senki földjének ismert állapotban, már ide se – és már oda 
se tartoznak, miközben a folyamatosan változó életkeverék burjánzása miatt még önálló, 
jellegzetes, ismert azonosságnak sem tekinthetők. Ezek a téridő részek a másság 
sokféleségében fejlődő, lényeges egyediség nélküli azonosságai. Valójában a határterületek és 
az itt élők, ide is és oda is mindenhová tartoznak, vegyesek, ők kötik össze e térrészben a 
vegyes életkeverékbe a térség nagyobb másságú, de itt sokféleségbe fejlődő lakóit. A fejlett és 
gyorsan változó veszélyes térségen, a nagy csillagvároson áthaladó Napcsillag, a még a belső 
védettebb proton családi térrészébe tartozó, vele együtt e térrészen is átáramló, a hidegfúziós 
ősök életteréből a melegfúziós anyai elődök életterébe is ellátogató bolygók, akár még az 
anyacsillagban, embrionális állapotban fejlődő ígéreteknek, csak lehetséges csillag 
szervezeteknek tekinthetők. Miként a szervezetek petefészkeiben még éretlen peték, 
viszonylag egymás mellett, túl nagy feszültséggel feltelés, felfúvódás és megérés nélkül még a 
nőies anyaszervezetekben kellően védett környezetben és nyugalomban együtt áramlanak, az 
izgalmak téridején áthaladás a Napban is könnyen nem várt peteéréshez, tüszőrepedéshez, és 
az anyai méh felé áramlássá fejlődhetnek. A Mars már elindult az osztódással, és a jobban 
érintett, már kevésbé védett állapotban, még kijjebb lévő Jupiter nagybolygó már erősen 
elgázosodott, magzati állományban fejlődő belsejébe vezeti a belső életfejlődéshez szükséges 
az alkotókat, az energiákat, anyagokat és hatásokat. A nagy Vörös folt, (életörvény), a magzati 
vérkeringést, életáramlást a szervezeti placentához vezető, kapcsoló köldökzsinór. 
 
A szerző feltételezi, hogy miközben egy csillag, vagy bolygó a nagyobb felmenői energiaszintű 
rendszer végpontjaihoz, a családi vertexhez érve a testvéreivel együtt közös tömegbe fejlődik, nemcsak 
az életnyomás nő meg a hidegfúziós, vagy a melegfúziós környezeti eredő ráhatása miatt, hanem a túl 
közel kerülés, a kelleténél nagyobb felbontásban, mélyebben megismert érzelmi fordulatváltozása miatt 
eltávolodóvá és ellenkező tendenciába fejlődik az élet. Ha a nagyobb életnyomású déli, melegfúziós 
eredőjű környezetet adó anyai genetikai ágú életbuborékokból, a közös tömegfelezőn áthaladó 
szervezetre eddig nagyobb életnyomás hárult, akkor a hidegfúziósabb, rendezettebb, sokfélébb apai 
genetikai állományú életbuborékban, az ottani alacsonyabb életnyomás miatt, miközben a melegfúziós 
részecskék eközben távolodnak egymástól és az anyai élőrétegtől, szervezeti állapottól is összetartóbb, 
egymás felé haladó irányba fejlődés alakul ki.  
 
Az evolúciós és a revolúciós ciklusok megértése azonban nem teszi lehetővé az élet 
változatlan minőségben megmaradását, a túl nagyon megváltozó környezetben a 
korábbihoz hasonló analóg fejlődés megtartását. Az átalakulás, a mássá fejlődésnek azonban 
tendenciái és törvényszerűségei alakultak ki, amelyeknek a felsőbb és alsóbb szinten, 
ellenkező irányba egyszerre fejlődés kialakulása befolyásolja a kisebb energiaszintű 
szervezetek sorsát és állapot fejlődését. A mássá fejlődés azonban nem a halálként ismert 
véghez, csak a korábbi változó minőségek elmúlásához, az élet arányainak a 
megváltozásához vezet. Az egyik fejlődési korszak, ciklus elmúlása, miként az egymáshoz 
közeledés, más oldalról másoktól eltávolodással jár, egy másikat, egy eltérő, új és érdekesebb nem 
ismert összetételű életciklust, időben változó, de az előzőtől eltérő, de hasonlóan analóg 
érzésekkel és tudattal rendelkező állapotot hoz létre. A Yin állapot túlsúlyba kerüléséből 
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megerősödő, mást akaró vágy és Yang eredő fejlődik ki. Viszont a túl sok Yang hatás, szintén 
változást és Yin állapotban erősödést hoz létre. Az igényfejlődés mindig követi a környezeti 
térállapot kifejlődését, és ha túlerősödik valamely felmenői hatás, állapotfejlődés, és a kezdeti 
jó irányú ráhatásból, az utódokkal mindig többségnek már nem jó hatású eredővé válik, az élet 
igénye megfordul, de csak a tehetetlenségi időszak, állapotfejlődés után változik az ellenkező 
tendenciára. Az életben működnek a megismert fizikai hatások, de nemcsak a fizikai áramlás 
tehetetlensége nagy, amelyet csak ellenirányú egymáson, vagy másokon torlódás tud 
lefékezni, hanem a tudati tehetetlenség is nagyon nagy, amely a kialakult, korábban a 
többségnek jó fejlődési irány, a még jó cél elérésekor sohasem veszi időben észre, hogy az 
egymáshoz haladás és a túl közel kerülés egy idő után már mindenkinek káros. Ha nem tudunk 
valamit, mert nem látjuk át a fejlődési folyamatokat kellően előre, hogy már nem jó irányba 
haladunk, a nem-tudás tudati tehetetlensége mindaddig rossz irányba viszi a változás szekerét, a 
fejlődés nagyobb genetikai azonosságú, együttfejlődő szervezeteit, amíg a rossz tudást meg 
nem cáfolja ellenkező értelmű tudást létrehozó megtapasztalás. A rossz felé haladás 
észleléséhez viszonyítási lehetőség, tájékozódási lehetőség szükséges. A jó szó, az ellenkező 
értelmű állítás, nem elég, az életnek szüksége van a személyes átélésre, a rossz és a jó 
megtapasztalására, a személyes különbségtétel, és ezekből felépülő új meggyőződés 
kialakulására. Amikor már a nagy többség kellően érzi a fejlődés többeknek rossz irányát, 
amikor már a többségnek van megfelelő viszonyítási lehetősége, a célváltozás és a 
fordulatváltozás, új fejlődési irány csak ezt követően, a tehetetlenség elmúlása után fejlődhet 
ki. Ilyenkor a szervezetek határozatlansága gyorsan lebomlik, és a megismert sokkal rosszabb 
viszonyítási lehetőséggel az akaratában megerősödve a tömegi és a tudati tehetetlenségét 
legyőzve a neki jobb irány felé áramlik. 
 
 
Folytassuk egy kicsit a megkezdett gondolatsort a Föld evolúciós/revolúciós ciklusainak a 
megértésére.  
Az 500 millió évvel ezelőtti melegfúziós, déli Vertexnél, a Gondwanát is létrehozó kialakuló 
fordulat hatására, a bolygónk a felmenői szervezetekkel észak felé, és a galaxis központhoz 
képest valószínűen kifelé kezdett el áramlani. A Gondwanai anyakontinens ekkor még közös 
egységben fejlődő, de déli érzelmű Új Guinea, Ausztrália, Antarktisz, India, Madagaszkár, 
Afrika Arábia és Dél-Amerika az egymáson torlódás után, elkezd kisebb megfiatalodó családi 
egységekre, anyára és még melegfúziós eredő többségi érzelmű utódokra bomlani. A nagy 
életnyomás, az azonosság egymás ellen ható életnyomása mindig változássűrűség 
növekedéssel, hőtöbblet kifejlődéssel és egymástól, a közös Vertextől a család nagyobb 
azonosságú elődi részétől eltávolodással jár, amely azonban nemcsak a térben és időben, 
hanem minőségben is átalakuló változással jár. Az észak felé terelődő, jobban keveredő és 
átlagosabbá váló fiatal és kisebb kontinenseket hordozó, átlagos sűrűségű táblák 
fennmaradnak, a nehezebbek, az öregebbek lesüllyednek, alábuknak, a melegfúziósabb réteg 
irányába fejlődnek. 
400 millió évvel ezelőttig, a déli irányban egymásról a Vertexről és egymásról elrugaszkodó 
kéregtáblák egy része egyre jobban észak felé terelődik, és a sikeresen megfiatalodó, új 
lendületre kapó kisebb, de hidegfúziós érzelmi eredőjű, leszakadó kontinens utódok, követik a 
közben északabbra vándorolt, legerősebben hidegfúziós Ázsiát, elődüket, és a korábbi 
kétszereplős, atya és anya állapotú kontinens család, a külön fejlődő átlagos eredőjűvé váló, 
oldalirányú testvér Amerikával, Grönlanddal és Európával háromtagú vegyes, nagyobb 
szimmetriában változó, a téridőben jobban eloszló, elosztó közösségé fejlődik. Az Alsódevon 
idején helyreáll a Föld bioszférai rétegének a szimmetriája, és a kontinensek között, az 
átlagosabb vegyes kontinens csoport, család közvetítésével, összekötésével észak-déli 
tengelyirányú átrendeződés, jobb folytonosság és új közös egység alakul ki. A Felső 
Karbonban felerősödő rendezettségváltozás, átrendeződés az Alsópermmel egybeeső újabb 
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galaxis forduló idejére fejlődik ki. A Föld ekkor a saját életcellájában valószínűen kelet 
nyugati irányban egymást átfedő cellahatárhoz érkezett, amely a Perm-triász 
korszakváltozással később alaposan átrendezte a szerves élet addigra ismét az ideális átlagos 
állapoton túlfejlődő genetikai állományok állapotát. 
 
Tegyünk egy kis gondolati kitérőt, az áramlási lehetőségek, viszonyok egymáshoz képesti 
eltérő változat lehetőségeinek a bemutatásával. Ez azonban csak egymáshoz viszonyított 
kétdimenziós felületen áramló, részecskék áramlási lehetőségeinek a viszonyait mutatja be. A 
tudati rendezettség sokkal többféle dimenziója, sokkal több és bonyolultabb eredő 
következményt alakíthat ki. Azonban a tudati, összetett bonyolultság hasonló analóg eltérő 
szinteken lévő lamináris rendezettséget megváltoztató viszony módosulásából fejlődik ki, 
ezért célszerű megismerni az élet viszonyainak az alapvető lehetőségeit. 
Az Aspektus 25-ben, A fekete könyvben már bemutatásra került az alábbi 17. ábra, amely a 
kisebb szervezeteknek az analóg nagyobb rendszerekben keringését, és a környezeti áramlás 
rendezettségnek a saját keringésre ható következményét is bemutatja. A kisebb szervezeti 
egységeknek változási lehetőséget adó környezetben kialakult, nem mérhető tömegű, de 
domináns részecskék áramlási rendezettsége, nemcsak a mágneses és a poláris viszonyokat 
határozza meg, hanem a környezeti áramlási rendezettséget egy idő után mindenképpen 
felvevő, ehhez alkalmazkodó kisebb alszervezetek keringését, a saját áramlási rendezettség és 
célváltozás, irányváltozás, fejlődésváltozás lehetőségét is befolyásolja. 
17. ábra: Az áramlási rendezettség viszonyainak egyszerű szemléltetése 

 
 
 
 
 
 
 
 
A kettőjük együttes spinje nő, a szervezet forgása az időben erősödik, ezért egymástól sokáig 
elválaszthatatlan, együtt bepörgő, jobban egymásba keveredő párt alkotnak. 
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A rendezettség környezethez 
képesti viszonyai: 
1. semleges, neutrális, kicsi 
kölcsönható képesség, nincs nagy 
gerjesztés, alacsony változás 
sűrűség Tél állapot. 
 
2. A domináns áramlástól eltérő 
rendezettség, amely elfordulásra, 
irányváltásra, lefelé és a gyorsabb 
változássűrűség felé fejlesztő 
életáramlásra kényszerít. 
 
3. Ugyanaz, mint az előbbi, de ez 
kifelé, a lassabb változássűrűség felé 
szelektál, hidegfúziós állapotba 
fejleszt. 
 
4. A belső szervezeti rendezettség 
eredője kicsit eltérő, változó a 
környezeti domináns áramláshoz 
képest, magas kölcsönhatás átvevő 
képesség, sodródás, felgyorsulás. 

Ha egy ilyen egymáshoz képest 90 fokban eltérő rendezettségű 
életbuborék két része ellenkező irányban áramló rétegbe, 
közeghatárhoz ér, azaz ellenkező irányú lamináris részecskeszél éri, 
akkor az egyik irányban nagyobb forgató erő fejlődik ki. Azaz az 
egyik életbuborék fél, menekülne a kapcsolatból, eltávolodni 
igyekszik, miközben a másik fél mindig utána nyomul, és követi.  
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Az utódok áramlási rendezettsége merőleges az elődeikére, de mivel éppen egymáshoz képest paralel, 
egymással azonos rendezettségű, az ellentétet nem érző Rómeó és Júlia egyesülésnek, a két paralel 
irányú, de ellentétes irányba fejlődő genetikai folyó keveredésének, egymásba vegyülésének meg kell 
történnie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az Aspektus 8 második részében már bemutatott 82. ábrán ismertetésre kerül a már 
elporladtabb, kisebb tömegméretű részecskék által egyenletesebben kitöltött környezet 
áramlási rendezettségében a keringés, tavasz-nyár-ősz és tél állapotokat kialakító lehetőségeit. 
18. ábra. Egy földszerű szervezet keringési rendszere és az évszakok váltakozása. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A környezet áramlási rendezettsége, az egyén és a környezet viszonya nagyon meghatározó a 
benne tartós ideig jelen lévő, ezen átáramló szervezetek számára. A nagyobb azonosságú saját 
élettér felé beáramlás nemcsak gyorsabb, hanem ismertsége miatt az impulzusoktól is 

Ha egy ilyen egymáshoz képest már azonos rendezettségű 
életbuborék két paralel rendezettségű része, féltekéje, félszerveződése 
egymás mellé ér, a megegyező irányrendezettség miatt a közöttük 
lévő elválasztó ellentét, az elöregedett, funkcióját vesztett átlagos 
utód réteg lebomlik. Az egymásba átáramlásnak, akár több 
rétegmélységbe behatolásnak ekkor nincs akadálya, a közös 
vegyületbe, vegyes és közös szervezetbe, fejlődő utódba épülésnek.

Ha egy környezetben a rendezettség egymással paralel, hiába egyesül a 
két egymásra merőleges réteg, a család, ország, a környezet az azonossá 
váló rendezettségben, az utódok szétbontás felé fejlődő, egymással eltérő 
célok felé haladó szervezetei nem lesznek egymással együttműködő és 
közös eredményre létrehozó képesek. A szervezetek energiát veszítenek, 
de a környezet nyer az ilyen állapot kifejlődésén. A hidegfúziós genetikus 
állomány, hamarosan elhagyja az ilyen neki nem jó környezetet, és az őt 
ekkor is követő, hozzá még ekkor is ragaszkodó párját. 
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18. ábra: 
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mentesebb, míg kifelé az izotrópabb, idegen térrész felé áramlás, óvatosságra és lassabb, 
megfontoltabb, átgondoltabb haladásra int. Ha egy szervezet a saját életkörei, az életspirálján 
áramló ciklusában az izotróp környezetben ellenkező irányú, fejlettebb szervezet ellenhatású 
részecskéivel találkozik, szembesül, vagy enged és kikerüli őket, vagy és alkalmazkodik, 
felveszi az elvárt, de legalább a semleges, (kitérő) áramlási rendezettséget, vagy erős 
konfliktusba kerülve magas impulzus sűrűségben lebomlik, és csak kicsi egységnyi részekben 
tud áthaladni az ellenséges áramlás akadályain. 
19. ábra. Egy szervezetben keringő részecskék és a környezet viszonyában kialakuló évszakok 

 
 
Az Isteni rendben, (Aspektus 22) már bemutatott ábrán, egy négyévszakos keringési 
rendszerben keringő, kisebb tömegszámú részecskék, életbuborékok viszonyváltozásait 
mutatjuk be, amelynél a saját védett és védő élettér határán, a közeghatáron a belső, és a külső 
életforduló között átáramló részecske szervezetek időben is változó rendezettségi viszony 
miatt, eltérő változás sűrűséget, eltérő időjárást, környezetváltozást is okozó 
következményfejlődés, viszonymódosulás alakul ki. A saját rendszerbe befelé áramlás közben, 
a jobban ismert környezetben alacsony az ellenhatás, a változás sűrűség, lehűlés, gyorsulás, 
egymás felé áramlás és lendületnövekedés fejlődik ki. A szervezeti központ, a genetikai 
Vertex előtt a szent keresztbe áramlás, az összetűzést és a megsemmisítő, visszafejlesztő 
impulzust szaporodásra cserélő elterelődés, másokkal párhuzamos lamináris áramlás, a közös 
egyenlítői szimmetriasík, az idősík irányába haladó, párba fejlődés lehetősége változatos, 
gyorsulást, az impulzusok után elterelődést, bepörgést, lassulást és genetikai keveredést hoz 
létre. A már vegyes páros a túl nagy azonosságú hazai rétegek taszításától, annak az elhagyása, 
a szimmetria fősíkon, a már közös lendülettel, koncentráltabban, szervezettebben ezért kisebb 
közegellenállásban kifelé terelődés közben, már az izotrópabb sokfélébb környezet felé, 
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mások felé áramlik, amely során az idegenebb térrészekbe érve hamarosan új konfliktusokba, 
egyre nagyobb de most már idegenebb, ellenérdekeltek ellenállásba és új szervezeti nyár 
állapotba fejlődik. Amikor az idegenebb izotróp térbe befelé áramlás közben eléri az idegen, 
de már ellenkező irányú áramlási rendezettségű réteghatárt, itt nagy ellenállást találva, magas 
impulzus sűrűség kialakulása közben visszafordulásra kényszerül. Ekkor múlik el a nyár, és 
elkezdődik a szervezeti ősz állapota, a lebomlás és a visszatérés, amely a réteghatáron kapott 
támogatással még egyszeri lendületnövekedést, indián nyarat hoz létre. A téridő esemény 
fejlődési rendjében ezt követően beköszön a kudarcérzet miatt a szervezeti lebomlás, a már 
hitetlen, továbbhaladni már nem képes, az alkalmatlanabb elöregedett szervezetek elengedése, 
szelekciója, és a frissen belépett egynyaras, önállósodó, pályaválasztó részecskékkel a 
forgalomból kivontak pozícióiba elhelyezése, pótlása. 
 
Bármilyen energiaszinten és tömegszámban változik, fejlődik egy szervezet, az analóg 
fejlődési sorsát nem kerülheti el. Amíg vannak nála nagyobb szervezetek, és amíg van őt 
körülvevő környezet, addig a környezet áramlási rendezettsége akkor is befolyásolja a sorsát, 
ha a környezet is megváltozik, vagy és közben az egyik domináns felmenői szervezet 
közegéből egy másikba ér át. A közeghatáron, az életbuborék vonatkoztatási rendszerén másik 
ilyen rendszerbe, eltérő szervezettségbe átáramló kisebb szervezetek szükségszerűen eltérő 
irányba fejlődő térrészek között áramlanak. A legegyszerűbb megfogalmazásban, az élet vagy 
a már nagyobb életnyomású, a határ túloldalán lévőhöz képest melegfúziósabb, nagyobb 
azonosságú, gyorsabban fejlődő de a környezettel rosszabbul keveredő, vagy éppen valamivel 
kisebb életnyomású, eltérő áramlási, eltérő tudati rendezettségű környezetek között áramlik át. 
Csak akkor nem okoz környezetváltozást az ilyen eltérő életbuborékok, élőrétegek közös 
határán áthaladás, ha közben e buborékokban egymáshoz képest megszűnik a különbség, és 
összeolvadás, globalizációs folyamatban nagyobb tömegszámú, együttváltozó közös 
szervezetté fejlődnek. Az ilyen ekkor már semleges közeghatáron áthaladás is fluktációkat, 
változási hullámokat hoz létre, de azok már nem olyan markánsak, nem olyan erősek, nem 
változtatnak lényegesen a szükséges rendezettségi igénynek engedő környezet erdőjén, és 
ezzel az ilyen kiszámítható, elég azonosságú környezet és a benne áramló kisebb részecske 
közösség viszonyán. 
 
A nálunk sokkal kisebb tömegszámú, vagy csak kisebb szervezeti központtal, (azonos időben 
több a környezetben lévő részecskével) rendelkező szervezetek bennünk változnak, nekik mi 
jelentjük az életváltozásra alkalmas környezetet, e kisebb tömegszámú, kisebb terű 
szervezetek a mi energia és egyéb, nyirok, ideg és más szintű keringési rendszereinkben, az 
elporlódástól is függően áramolhatnak, élhetik át az életváltozás élményeit. A kovalens 
jellegű, egymásba fonódó szerves életváltozás azonban csak a lehetséges sokféle élet egyik 
átmeneti lehetősége. Ha megfigyeljük a már megismert Mengyelejev periodikus rendszert, 
ebből megérthetjük, hogy a szerves, nagyobb azonosságú állapotok között szervetlen 
állapotokban és revolúcióban fejlődik az élet. A nagyobb életnyomással járó, az azonosságban 
sűrűsödő genetikai források, a Vertexek, - és ezzel más egyidejűleg ugyanezen térrész - felé 
haladókhoz közeledés, az azonosságban besűrűsödés felé haladás, fejlődés alatt, viszonylag 
nyugalmasabb lineáris, kiszámíthatóan egymáshoz közeledő, hidegfúziósabb, egymásba átérő 
életállapot, jó életviszony fejlődik ki. A téridő egymás felé áramló ellenirányú azonosságban 
besűrűsödése, ez egymáshoz és a közös ősi forráshoz, a családot jelentő genetikai központhoz 
túl közel kerülés miatt túl nagy életnyomást, az azonosság taszítását, antigravitációs, 
egymástól eltávolító erőket és új diaszpórát, szétszóródást, egymásról új elrugaszkodási 
lehetőséget hoz létre. Ez az állapotváltozás nemcsak új elporladást, részekre válást és 
diaszpórában szétszóródást, és rendezettség változást hoz létre, hanem ekkor történik a 
fejlődési irányváltás, és a nemesgáz állapotban az egymásról elrugaszkodó túl nagy 
azonosságúaknak másokkal sikeresebb, azonos irányba tartó új és más-irányú életáramlásokba, 
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új együttműködésekbe, új társulatokba, a tömegben halmozódó párokba szerveződése. 
Ilyenkor a párok egyre nagyobb tömegbe halmozódásából új életpiramisok, egyre nagyobb 
szervezetten, együttváltozó közösségek épülnek fel, amely új és lendületesebb, 
változékonyabb tavasz kialakulásával folytatódik. Moetrius Gömbszerkezetben és a 
tömegszám változásának megfelelően sorrendbe rendezett, átalakított Mengyelejev féle analóg 
rendszerében, már sokkal jobban megfigyelhető az élőrétegben az átlagos szimmetria körüli 
változó állapot, amely hol befelé és a nagyobb azonosság felé, hol erről kifelé és a nagyobb 
másság felé fejlődés, az ionizáltabb, nagyobb életnyomás, és a kisebb életnyomás váltakozik. 
 
Akármilyen méretűek az isteni közös tér szervezetei, az egymás és a közös pont, a Vertex felé 
áramlást, és az újabb elrugaszkodásokat nem kerülhetik el. Az élet nyomása periodikusan 
váltakozik, nemcsak a szívverésnek, a levegő vételnek megfelelő ritmusban, hanem a közös 
szervezetben, egy időben együtt változó, közös szervezeti rendszert képező idősebb és 
fiatalabb generációk, jellemzően eltérő térméretű, egymáshoz képest elporlódottabb állapotú 
részecskék saját keringési rendszerében is. A jelenlegi ismereteink szerint a jelen rétegét és 
állapotát, legalább három felmenői generáció kétszer három, (meleg és hidegfúziós) párosa, 
közös genetikai életpiramisa, és legalább három már egyidejűleg, (már és még) a jelen 
rétegében fejlődő fiatalabb utód nemzedék időben eltolt, még nem domináns rétege egészíti ki. 
Az ideális döntőképes arány megtartása létkérdés a szervezetek megfelelő fejlődése, a 
határozatlanság megakadályozás érdekében. Az aranymetszés ismert aránya ezeket az 
arányokat biztosítja, amely, minél nagyobb létszámú a közös szervezetben együttváltozó 
közösség, annál jobban megközelíti az ideális aranymetszésként ismert egyértelmű és kétséget 
nem engedő dominális arányt. Talán ennek is köze van a nagyobb tömegszámú rendszerek 
tartós és sokáig tartó, kiszámíthatóbb fejlődésének. Ennek az aránynak, az egészségnek az 
eltoldása, szervezeti rendellenességeket, egészség állapot eltolódás, megosztódást és 
cselekvőképesség csökkenést hoz létre. Minél jobban eltolódik a generációváltásokkor, a 
dominanciaváltásokkor ez az ideális kellően egyértelmű arány, amely biztosítja az egységet, a 
kétséggel, a bizonytalansággal szemben, annál fontosabbá válik a már rossz eredő felé fejlődő 
szervezeti rendszerben a helyreállítás, a restauráció, a REVOLÚCIÓ! Ha a szervezetekben az 
eltartók és az eltartandók aránya, a mást akarók aránya az aranymetszés aránya alá kerül, és a 
kellően meghatározó kétharmados többség nagyon bizonytalan gyenge többségbe, vagy túl 
nagy szimmetriába, döntési és cselekvő képtelenségbe fejlődik, az élet tehetetlensége, valamely 
más szervezeti szint ekkor megerősödő megfelelő dominanciája még átviheti a szervezeteket a 
bizonytalanság és a határozatlanság, a sodródás téridején, állapotán. A felmenői 
réteghatárokon átáramló kisebb alszervezetek rendszerint túl nagy szimmetriába és 
cselekvőképtelen állapotba fejlődnek. Ez az időszak a revolúciós átalakulás, vagy és a 
terhessé válás, az utód és az ellenzék elengedése, az életben maradás érdekében az 
osztódás. 
Az élet a szaporodással, a megosztódással védi ki az idő előtti túl korai elhalást, a felbomlást, 
és inkább visszafejlődést vállal, amely közben, a csökkenő tömeg és a főként a hatásában 
csökkenő ellenzék eltávolítása miatt megfiatalodik, sokkal határozottabbá, nőiesebbé, vagy 
férfiasabbá válik. A szaporodáskor a már elkülönített ellenzék és a saját, túl nagy azonosságú 
utód konkurencia, a hidegfúziós, férfias szervezetekben, a prosztatában és analóg előgyűjtőkben, elit 
iskolákban elkülönítődik, a melegfúziós, nőies szervezetekben a petefészkekben (genetikai 
forrásokban) termelődik, gyülekezik, koncentrálódik, és pete életbuborék egységekben vár a 
lehetőségre, a fúzióba kerülésre, leány, vagy fiú utód szervezet alapítási lehetőségére. Mivel az 
ilyen túl nagy azonosságú konkurenciától a szervezeteknek rendszeresen meg kell szabadulni, 
az ellenőrzött, felügyelt körülmények közötti eltávolítás, és a tartós függőségben tartás vált be. 
A már nem teljesen egyértelmű szervezettségben változókból kikerülő ellenzék és a belső 
konkurencia eltávolítását, a bizonytalanság eltávolítását és egyértelmű közös akarat, az 
együttfejlődés megerősítését eredményezi. Bár ilyenkor az együttfejlődő tömeg egy elég 
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fontos része egy időre a szervezetnek lokálisan elveszik, de a csökkenő létszám 
cselekvőképesebb, a határozottságában is növekvő, a közös akaratot végrehajtani képes 
állapotot hoz létre. Az ellenzék és a túl nagy azonosságú utódok eltávolítása is a 
szervezettséget és a kiszámíthatóságot helyreállító, növelő revolúciós folyamatnak tekinthető. 
 
 
 
Az egymás felé fejlődés véges lehetőségei: 
 
A kontinensek, és a túl nagy azonosságú szervezetek közös egymás felé fejlődésének, az 
összetartás irányába fejlődés véges lehetőség, amely után egymásról elrugaszkodás fejlődik ki. 
Ha az összetartás felé fejlődő, egymás felé áramló állapotban még alacsonyabb életnyomás és 
párás mocsaras, vizes, a páfrányoknak kedvező állapotfejlődés alakult ki, a lehűlés és a 
párolgás, alacsonyabb életnyomású, impulzusban mentesebb, még összetűzésekbe nem fejlődő 
időszakában szükségszerű eljegesedés alakult ki. A kontinensek Perm-triász váltás idején 
észak dél és kelet nyugati irányú egymásnak torlódásában, az egységbe fejlődési lehetőség 
végessé vált, szükségszerűen megkezdődött a sokféleség felé fejlődés. Ez a Pangaea akkori 
őskontinens feldarabolódásához, és az utódföld részek egymástól eltávolodásához vezetett. Az 
egymásra torlódás és a központosítás, az egyesülés idején egyre nagyobb lett a változás 
sűrűség, a nedves nyirkos időszakot, - mint 245 millió évvel korábban - hamarosan száraz 
melegedő időszak váltotta fel. Ez arra utal, hogy az alsóbb rétegekben a változássűrűség 
nagyon felerősödött, és megkezdődött a Pangaea őskontinens, pár északi Laurázsia és déli 
Gondwana részekre, már külön fejlődő egyedekre szakadása. A fordulat és fejlődésváltozás, a 
külön és sokféleségbe fejlődés e fordulója nagyjából egy galaxisévvel ezelőtt következett be, 
amelyről feltételezhető, hogy a Föld életterét meghatározó lehetőségű életbuborékban, 
térrészben észak-déli, és vagy is kelet-nyugati új egyensúly alakult ki. A kibékülés ideje alatt 
már megindult a kétfelé törekvés, és a közös együttfejlődés ideje alatt túl nagy azonosságúvá 
váló, egymáshoz képest a sokféleség azonosságában egyediséget veszítő, hidegfúziósabb 
északi táblák, észak Amerika, Eurázsia elkezdtek egymástól távolodni, elhidegülni, és a 
közéjük szorult Grönland utódra ható nyomást csökkenteni. (Még ezen kontinens részek egymás 
felé áramlásakor és torlódásakor emelkedett, gyűrődött fel az észak Amerikai Appalache hegység, és 
került Grönland túl nagy életnyomás alá, az akkor még az egyesülés, egymás felé haladó északi, 
hidegfúziós kontinens részek közé). A kelet nyugati irányú torlódás, a központosítás végén a 
különfejlődésben észak Amerika nyugatra, Eurázsia pedig keletre áramlott, terelődött, míg a 
déli kontinens részek csak később leválva dél-délkelet felé terelődve elfordultak.  Érdemes 
néhány gondolatig visszatérni az Aspektus 30. A többszintes igazság könyvében bemutatott 16-18. 
ábrákra, a Mars, és az Antarktiszi déli kontinensből kiinduló Földi, lamináris irányú életspirálok 
megismerésére, megértésére. 
 
Az Atlanti hátság, a fiatal új föld keletkezése, felemelkedése nyugat felé szorította dél 
Amerikát, és kelet felé eltávolította Európát és Afrikát, észak felé félre nyomva az idősebb 
testvéri Grönlandot, ezzel egyre szélesebbre nyitotta az Atlanti óceáni térséget. Ez a folyamat 
valószínűen éppen a napjainkban változik meg, mert vélhető, hogy az ellenkező féltekén 
egymásnak torlódás és nagyobb feszültség növekedés után a részekre bomlás a sokféleségbe 
fejlődés most meggyorsul. A szerző joggal feltételezi, hogy a jelenlegi fejlődési ciklusban 
elértük a sokféleségbe, nagyobb és váltó szimmetriába fejlődés végét. A bolygónk 
feltehetően nemcsak a napi felmenők közötti tömegfelezőhöz, az ekliptikához érkezett, hanem 
válaszút elé kerül a merre tovább kérdésében. Ez azt eredményezi, hogy a Csendes óceáni 
térségben torlódás és felemelkedés, Kelet és Dél-kelet Ázsia és Amerika egymáshoz 
közeledése, a feszültség növekedése várható. A kelet-ázsiai közös tömbről egykor leszakadt 
Japán, Grönlandhoz hasonlóan egyre nagyobb kontinentális szorítóba kerül. A Marianna és a 



 191

Fülöp árok térsége valószínűen már nem mélyül tovább, és a kontinentális hasadékok 
összezáródása, és a kontinensek egymás felé közeledése esetén, új tengeri hátság képződés és 
felemelkedés várható. Ha az Ázsiai tábla tovább sodródik kelet felé, Japán komoly bajba 
kerülhet, de a térség letűnése lehetőséget és helyet, teret és időt ad egy új Atlanti utódréteg 
felemelkedésére, az életfelszínbe, a jelen állapotába fejlődésre. Ehhez azonban még sok idő és 
sok változás szükséges. A folyamat azonban a jelen felszíne alatt, a gyorsabban és az időben 
párhuzamosan fejlődő jövő mélyebb rétegeiben feltartóztathatatlanul fejlődik. 
 
A földtörténet és korszakváltozás jelenlegi idején, a Földnek a Litoszférán áramló rétegtáblái 
is túl nagy szimmetriába kerültek, és ez okozza a napjaink túl nagy feszültségét. Ez azt is 
jelenti, hogy bármelyik engedő irányba tolódik el a Litoszférán áramlásra képes közös tömeg, 
a jelenlegi, embereket is létrehozó túl nagy szimmetria nem kedvez az életnek, nem kedvez az 
aranymetszés arányait igénylő szükséges dominanciának. Amikor az életáramlás 
szervezetei túl nagy szimmetriába kerülnek, ha nem akarják kölcsönösen és teljesen lebontani, 
annullálni és megsemmisíteni egymást, megosztódniuk és szaporodniuk és egymáson 
elterelődniük, egymást lamináris, vagy és radikális irányban, ha kell más rétegbe átáramlással, 
átfejlődéssel kikerülni szükséges. Ezek szerint felmenői viszonyban túl nagy rendszerek, 
feltehetően a galaxisunkat létrehozó két nagyobb életbuborék tömegfelezőjére, 
szimmetria síkjára, a határozatlanság téridejére kerültünk.  
Két lehetőség van a továbbfejlődésre, és rendszerint mind a kettő megvalósul, azaz az eddigi 
szervezetség vagy tovább osztódik, bomlik, szaporodik és differenciálódik egymáson, vagy 
mások bomlása közben néhány kéreglemez közös tömbbe egyesül. A Himalája még mindig 
emelkedik, ez pedig azt jelzi, hogy az északra az Ázsiának áramló India, vagy és a feltorlódást 
létrehozó, a Japáni szigetlánc maradványát tartalmazó, nyugat felé áramló, valószínűen a 
kelet-ázsiai egyesült táblák alábukó öreg tábla kinetikai lendülete még nem nyelődött el, de a 
feszültség növekedésben, e térségben változásnak kell kifejlődnie. Kétségtelen, hogy a világ 
most a felemelkedőben lévő Kína és a fejlődő India felemelkedését várja. Az éppen 
melegfúziós irányba fejlődő India északkelet felé nyomja az ázsiai tömböt, miközben az kelet 
felé sodródik, és a térségben felhalmozódó rétegnyomásnak valamerre el kell vezetődnie. Ez 
lehet a kelet-kínai térrész még keletebbre, Japán felé tolódása, amely tovább kényszeríti, 
szorítja a Japánt is tartalmazó elöregedett kérget a Marianna hasadék mélye felé, a Csendes-
óceáni nagy, de idősebb, nagyobb sűrűségű lemez alá, vagy valószínűbben fölé nyomva. Az 
Amerikai kontinensre ható nyomás valószínűen csökken, érezhető és várható a konszolidáció, 
vagy túl alacsony életnyomás kialakulása, amely a túlpörgött Amerikai gazdasági 
összeomlásához vezethet. Ha a nyugat és észak felé sodródó Amerikai kontinens heves 
ellenállásba ütközik a Csendes óceáni hátság visszatartó ereje, következménye miatt, San 
Francisco és a nyugati part térsége hasonlóan bajba kerülhet. Az északi tűzgyűrű aktívabbá 
válása, és a Bering tengerrész térségében a feszültség növekedés várható. 
 
A galaxis ciklusoknak a felmelegedés/lehűléshez, torlódáshoz és enyhüléshez vezető 
következményéből az érthető, hogy a Perm-triász előtti kontinentális nedves, mocsaras 
időszakában a közös egységbe fejlődés a szervezeti tél lezárultával eljutott a sokféleség 
galaxis szintű tavaszába, amelyet száraz meleg galaxis nyár követett. Ez alapján joggal 
feltételezhető, hogy a bolygónk ekkor, az előző nedves időszakában, a galaxis szintű napéj-
egyelőség idején, kb. 250-252 millió évvel ezelőtt áthaladt a galaxis és a felmenői 
életbuborékainak a tömegfelezőjén, a galaxis fő szimmetria síkján, azaz a galaxis szinten 
március idusa és napéjegyenlőség, genetikailag meghatározhatatlan átalakuló revolúciós 
időszak alakult ki. Ezt követő időkben száraz szeles időszaknak kellett lennie, majd 
felmelegedés, azaz szeszélyes galaxisi április és május, az időjárás és a változás kiszámítható, 
lineárisra fejlődése. Ez azért fontos a számunkra, mert újra a Vízöntő ciklusba érve, ez 
nemcsak a Napi szimmetria okoz elfolyósodást, a rétegek egymáson elmozdulását és 
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mennyiségbe szaporodást, azaz várhatóan az egyenlítő mentén egymáshoz képest elfordulást, 
hanem a galaxis szimmetriasíkján áthaladás ideje alatt is eltérő, akár ellentétes irányú 
részecskeáramlás továbbdifferenciáló hatása alá kerülhetünk. Lehet, hogy az észak-déli 
egymáson elfordulás, elnyíródás mellett, a másik irányú (kereszt) szimmetriában is az 
erőviszonyok megváltozása várható, azaz egy észak-déli irányú szimmetriasík mentén is 
várható elnyíródás, eltolódás, kettős cellaátlépés. Ez egyrészt hatalmas rétegnyomás 
váltakozással jár, másrészt a feszültség felhalmozódás és kisülés sem periodikusan, nem 
szükségszerűen egyenletesen és kiszámíthatóan következik be. Nem véletlenül tarjuk a 
nagyobb szimmetriákon, a téridő határozatlansági terén áthaladás időszakát a 
legkiszámíthatatlanabb, revolúciós időszaknak. Ilyenkor az ionos és az amorfan tiszta 
életanyag differenciálódik és szaporodik, az átlagos és vegyes lélekállomány sok esetben nem 
tudja elviselni a környezetváltozásban kialakuló szimmetriahiányos, túl szélsőséges állapot 
változásokat, pontosabban feltehető, hogy ezek a változások túl erősen és gyorsabban 
fejlődnek ki, mint amilyen gyors az élővilág egyes szervezeteinek az alkalmazkodó képessége. 
Ez vezethet a jelenlegi élővilág alapos és relatív gyors megváltozásához, új 
differenciálódáshoz, azaz a nagyobb életképességű, a szélsőséges állapotokhoz is sikeresebben 
alkalmazkodó, ilyeneket már átélő fajok esetleg kicsit megváltozva a körülmények és a 
feladóik változása közben életben maradnak, de a túlságosan kicsi életrugalmasságúak, a 
diverzitásban már túlfeszítettek leröpülhetnek az evolúció színpadáról. A gyorsabb 
alkalmazkodási kényszer, a gyorsabb generációváltásokra képes, kisebb tömegű egységekre, 
önállóbb szervezetekre lebomló életfejlődésnek kedvez. A revolúció, - miként az evolúciós 
szakaszokban kifejlődött dinoszauruszok és a nagy hüllőszerű ragadozók – megtisztítja az 
életfelszínt a környezetváltozáshoz alkalmazkodni nem képes, túl lassan, túl ritkán módosuló 
fajoktól, és az életben maradókat is olyan irányú változásra, fejlődésre készteti, amerre a nekik 
folyamatosan hatásokat feladóik fejlődnek. Lásd az Okos béka történetét. Az a tény, hogy az eddig 
nagyobb életnyomású szervezetek, életbuborékok, a rétegek globalizációja, vagy a közös 
rétegen áthaladás közben kisebb életnyomásúvá válnak, míg a korábban alacsonyabb 
életnyomásban változó hidegfúziós szervezetek a nagyobb változás sűrűség és a gyorsabb 
reakció képesség, azaz a korábbi állapotukhoz képes a gyorsabb fejlődés irányába változnak, 
megváltoztathatja a termelők és a fogyasztóik egymáshoz viszonyított arányait és képességeit. 
Ez azt eredményezheti, hogy megfordulhatnak az élet trendjei, és az addig másokat 
fogyasztók, az egyesült új közös rétegben fogyasztottakká, míg az általuk korábban 
fogyasztottak új fogyasztókká fejlődnek. Nem szükségszerűen egymást fogják fogyasztani, 
hanem csak a részecskéik és az eredő hatásaik fejlődnek, azaz az eddig ehető füvek, 
gyümölcsök, állatok mérgezővé válhatnak a fogyasztók számára, és jó hatású táplálék helyett a 
fogyasztóik lebomlását, pusztulását, vagy a helyzethez alkalmazkodó továbbfejlődését 
válthatják ki. Az elpusztuló élet azonban életteret és táplálékot ad a neki gonosz, de benne 
kifejlődni és megerősödni képes eltérő, új életnek. 
Az ionos anyag fejlődése, változása részecskéket morzsol le és szabadít fel a nagyobb 
egységekből, és új fiatal, tapasztalatlan anyagok kerülnek a változó nekik idegen rétegeibe, 
szervezeteibe, rendszereibe, miközben az elporlódottak, az elgázosodók, elpárolgók közül sokan 
már túl tapasztalttá, túl áthatoló képessé, a régi és közben inverz irányban visszafejlődő 
fogyasztóikhoz képest túl fejletté válnak. A szilárd ionos anyagok, és az amorf, egynemű, 
nagyobb azonosságú anyagok, részecskék továbbfejlődése kihat a kovalens, átlagosabb és 
vegyesebb életanyagok fejlődésére. Várható, hogy ezek az időben gyorsabban alkalmazkodni 
képes átlagos, sikeres szervezetek, – kihasználva az új adódó lehetőségeket – hamarosan 
jobban elszaporodnak, mások romjain, pusztulásán és letűnésén felvirágoznak. Az egymástól, 
a feladóktól vagy és a környezet állapotától túlságosan nagy függőségbe került összetett, 
komplex rendszerek egy része sikeresebb lehet az alkalmazkodásban, mert képes mindig 
éppen azon irányba továbbfejlődni, kölcsönös hatáscseréket folytatni, amelyben a lehetőségeik 
kölcsönösen javulnak. Ez a lehetőség a túl nagy azonosságba fejlődés belső ellenzéket is 
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létrehozó részecskéknek a leadása, egy adott szinten a szaporodás, a kisebb egységeknek az 
elhalás és az átalakulás, átszerveződés lehetősége, a revolúció kialakulása. 
A galaxis szintű szervezeti tavasz állapotát tehát egyes szervezetek felvirágzása, a melegfúziós 
XX genetikai ágak előretörése, megerősödése követi. Mivel az emberek megjelenésére és 
kifejlődésére alkalmas nagy szimmetriában fejlődő YYX, vagy –és az XY, vagy XXY arányú 
életkeverékeket kitermelő időszak hamarosan véget ér, a környezetváltozás túl nagy 
azonosságú, átlagos életterméket, kovalens életkeveréket létrehozni nem képes XXX 
azonosság, a túl szélsőséges irány felé fejlődik. 
 
Gondoljunk egy kicsit vissza a kb. 65- 65 millió évvel ezelőtt bekövetkezett fejlődési 
ciklusváltozásra, amikor a genetikailag elöregedő, a környezetváltozáshoz alkalmazkodni nem 
képes, nem elég gyorsan szaporodó, túl nagy tömegű, és túl nagy fejlődési tehetetlenségű 
Dinoszauruszok, már nem tudtak alkalmazkodni a kialakult környezet változáshoz. Joggal 
feltételezzük, hogy az időszakban a bolygónk a galaxis szintű külső, vagy belső életforráshoz, 
életfordulóhoz, a fejlődési réteg-közelbe, vagy réteg-távolba ért. A felmelegedő nedves 
időszak, amely az egy galaxis évig domináns dinoszauruszok hosszú egyeduralmának a végét 
is jelentette azt sejteti, hogy kb. 60-65 millió évvel ezelőtt a Bolygónk a déli melegfúziósabb, vagy 
északi hidegfúziósabb galaxis pólusfordulóba került, azaz elérte az akkori élőrétegének a legbelső 
állapotát, a galaxis tengelyirányú életfordulót. A differenciált, békés és ragadozó, óriás méretű 
differenciált, de valószínűen a belsejükben melegfúziós, kívül hidegfúziós, hüllőszerű 
dinoszauruszok korszakának a vége, a melegvérű állatok, sokfélébb emlősök kifejlődését 
segítette. A felmelegedés és a bolygónak a galaxis déli fordulóhoz képest a közös szimmetria 
síkra vándorlása, csak a napjainkban érte el a galaxis egyenlítő vidékét, térségét. A déli 
melegfúziós családi forduló, és meghatározható, fogyasztó fajoknak is kedvező környezet 
kialakulása kedvezett a nagyobb meleget és magasabb változás sűrűséget is elviselő, a 
klímaváltozáshoz bundával, tollal vagy vándorlással alkalmazkodni képes fajok és alfajaik 
kifejlődésének. A Föld azóta a nagyobb szimmetria, a galaxis szimmetriasíkja felé sodródik, 
amelyet a napjainkban már elért, és újra megkezdődött a fajok kicserélődése. A galaxis 
központ szimmetriarétegében, már megtermékenyítésre képes, a bolygószintű szervezetekhez 
hozzámérhető fejlettségű, hatalmasra nőtt neuronok, a senki földjén, a galaxis mezsgyéjén, már 
fejlett üstökösök, és kellően nagy tömegű amorf aszteroidák áramlanak, keringenek, róják az 
élet köreit. 
A korábbi készleteiket elhasználó, a környezetet átalakító fajoknak, tovább kell fejlődnie, és 
ha addig az északi és a déli részecskéket közös tömegbe építve nagyobb komplexitásba 
szaporították, és az egyenlítő vidékén kiszórva az átlagos állapotú tömeget növelték, ettől 
kezdve fordulatváltozás is várható. Lehetséges egy olyan idegen megtermékenyítő vendég 
részecske felhővel, tömeggel ütközés, egyesülés, torlódás, amely a Vénuszhoz hasonlóan 
visszafelé forgóvá fejleszti a változáshoz jobban alkalmazkodni képes külső, ionizálttá váló 
aurát. Ekkortól ismét két ionoszférája fejlődhet ki a Földnek, és megkezdődik a Föld legújabb 
megosztódása, az életakadályon, a kifejlődött, túl nagy szimmetriába került életállapoton 
átjutás érdekében. A Mayák esemény és időjelzése ennek az előre felismerhető, megismerhető 
változásnak, korszakváltozásnak szól. A vízöntő időszaka a nagyobb szimmetria 
megváltozásáról, sok életanyag elfolyósodásáról, az aszimmetrikus revolúciós időszak 
kialakulásáról szól.  
Amikor a Nappal együttáramló bolygónk, bejut a változás és a bizonytalanság, erősebb 
életnyomás váltakozást okozó szurdokába, egy a galaxisnál is nagyobb felmenői szervezettség 
idegáramlásába, e gyorsabban áramló, a határozatlanabb bolygókat is elsodró, megtermékenyítő 
rétegben, mindenképpen életcella és környezetváltozás kialakulása várható. Az ilyen 
alacsonyabb életnyomású, de gyorsan áramló egységeket tartalmazó felmenői idegfelületen, 
információs sztrádán átjutáskor nemcsak termetes euron vendég érkezhet azonos téridős 
pontra, hanem a senki földjén áthaladóknak adózniuk kell az Isteni közösségnek, és ha már az 
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Istennek adunk, az élet mindig ad az ördögnek is egy koncot, hogy a jó és a rossz erőket is 
kiengesztelje. A várható neutron találattól, a régen várt Megváltó, másoknak a gonosz Mallus 
megérkezésétől csak a szaporodás és a tömegben megosztódás, megtermékenyülés, vagy és a 
téridőnk állapotának az elmúlása lebomlása árán szabadulhatunk. Ha ez nem történik meg, 
még rosszabb sors vár a bolygónk részecskéire, mert az a szaporodást és megosztódást 
eredményező találat szükséges a bolygónk biológiai órájának a felhúzásához, a különbség 
szükséges értékre növekedéséhez, és egy már köztudottan rossz fejlődési iránytól eltérítéshez. 
Ha tovább áramlana a bolygónk a már megkezdett irányba, egyre melegebb, egyre szárazabb, 
kiégő pokoli térrészbe, egy másik fejlett csillagszintű fogyasztó gyomrába kerülhetne a 
szervezete. Az életforduló tehát nemcsak a szokásos életkörre visszatérítés, a rosszabb sors 
elkerülését eredményezi, hanem a bolygónk életcella váltását és minőségfejlődését is kiváltja. 
A galaxis szimmetriasíkján a sokkal korszerűbb szervezetekből kidobott, hozzánk képest 
nagyon fejlett szervezeti egységek áramlanak, amelyek lehetővé tehetik a korszerűtlen 
szervezeteink elengedését, és sokkal korszerűbb, kevesebb anyagból létrehozható információs 
eszközök új forradalmát. Feltételezhető, hogy bekerülünk a galaxis-közi információs rétegbe, 
az információs szintű áramló részecskék lüktető közegébe. Ennek az előfutára a számítógépes 
informatika kifejlődése, amely során megkezdődhet a nagyobb mindenséggel való közvetlen 
kommunikáció, a megértés, az együttfejlődés, az együttműködés időszaka. 
 
Térjünk vissza a makroevolúcióként, revolúcióként ismert gyorsabb törzsfejlődés, a 
fajok rendkívül gyors átalakulási lehetőségéhez, a revolúció állapotváltozásához. 
A hagyományok megtartása a lineáris, elszigetelt, vagy nagyobb azonosságú, jellemzően 
egymás között szaporodó belterjes közösségekben sokkal könnyebb, amelyekben az életnek 
gyakran egyszerűen nincs más összehasonlítási lehetősége, és nem ismeri a lehet másképpen is 
viszonyítási lehetőségét. Az egység és az azonosság az ilyen fejlődési időszakban könnyen 
megtartható, miként a századelejéig a másokkal nem keveredő Héberek is nagyon sokáig megtarthatták az 
utódaikkal a családi hagyományaikat. Azonban az élet besűrűsödése, a másokkal azonos lakótérbe, 
élettérbe, vegyes családokba kerülés, a lehet másképpen megismerése egyre gyorsabb 
hagyományvesztésekhez, és a fiatalabb utód generációk sokkal gyorsabb urbanizációjához, és 
mások szokásainak az átvételéhez vezet. A genetikai keveredés mellett, a kisebb tömegméretű 
információs hatások, és az ezeknél sokkal kisebb tömegméretű, nanoméretű részecskék 
állandó cserélődési lehetősége az egymáshoz egyre közelebb kerülő szervezeteknél felgyorsul. 
A következmény a fokozódó gyorsasággal mássá fejlődés. Ha pedig a kisebb energiaszintű 
részecskéken kívül a genetikai DNS állományok gyors és sokféle keveréke újabb és újabb 
életvariációkat hoz létre, az egyre eltérőbb, de még kívülről kellően azonosnak, 
elfogadhatónak, befogadható vőnek és mennynek tekinthető genetikai folyókba keveredő új 
állományok egyre sokfélébb eltérő életvariációt hozhatnak létre. Az eltérő környezetben 
kifejlődöttek egy kisebb része akár sikeressé válhat ilyen környezetben is, de a statisztikai 
többség az idegen környezetben szinte biztos, hogy kisebbségbe kerül, és az indomináns 
állapotában a környezeti vámot és adókat, a tanulópénzt mindenhol meg kell fizetni. A 
keveredés lehetősége nemcsak a már csillagvárosban lakókkal gyorsulhat fel, hanem a 
nagyvilág más részéből hasonlóan éppen ide látogatókkal és az átutazókkal is. Ez pedig 
nagyon sokféle eltérő eredőbe fejlődést, nagyon eltérő, akár élet és továbbfejlődésre képtelen 
genetikai állományváltozásokat is okozhat, miközben más esetekben a nem eléggé felismert 
azonosság is felerősödhet, és néha ez az ág válik sikeressé. 
A melegfúziós, túl sokféleséggel rendelkező környezetben azonban valószínűen szükségszerű 
a még többféleség felé fejlődni, tehát egyes fajok visszafejődő, elsorvadó genetikai állománya, 
lényegében a nagy többségben idegen genetikai ágakba keveredhet, nagyon kisebbségi 
állapotba és receszív, vagy indominális kényszerbe kerülhet, ahol esetleg csak élénkíti egy 
más faj genetikai gazdagságát. A genetikai azonosságunk akár fel is oldódhat e közegben, és 
mire elhagyjuk e téridős térrész, szervezettség életterét, befolyását, a galaxis idősík másik 
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felén a már ismét lineáris evolúciós törzsfejlődésbe visszasüllyedő, továbbfejlődő 
szervezettségünk nagyon alaposan megváltozhat. Az előző és kb. 125 millió évente történő 
áthaladás során mindig nagyon nagy és a megszokott átlagosnál gyorsabb átalakulás történt a 
genetikai állományokban. Ilyenkor, új és sikeres hatásokat közvetítő alszervezetek kerültek be 
az időt túlélő, ezután is szaporodóképes fajokba, lásd a perm-triász 250 millió évvel ezelőtti 
határát, vagy és az ötszázmillió évvel ezelőtti áthaladás Revolúciós fajváltozásait. Az élet nem 
hal ki, csak más, a gyorsabban változó és sokfélébb környezetben eltérő, az adott téridőben is 
sikeres új minőségekbe fejlődik. Kb. 450-480 millió évvel ezelőtt, két galaxis évvel korábban 
történt az első már megértett, felismert nagy fajátalakulás. Lehetséges, hogy a galaxis síkon 
átáramlás, nem mind a két irányba, hanem csak a hidegfúziósból a melegfúziós életbuborék, 
túl eltérő rendezettség, esetleg szemben haladó, túl magas, vagy felbontóképes áramlási 
rendezettség miatt, (lásd az áramlási rendezettség két életsíkon belüli lehetőségeit, viszonyait 
bemutató 17. ábrát a 185. oldalon).  Miközben a déli irányban, a szimmetriasíkhoz képest 
valószínűen a merőlegestől kellően eltérően, egy kicsit ferdén, bolyongás közben áthaladunk a 
Galaxis alacsonyabb életnyomású, de nagyobb változás sűrűségű fősíkján, kb. 125 millió 
évvel később már az ellenkező irányból, dél felől északra, visszafelé tartunk. A földtörténettel 
foglalkozó könyvek alapján megismert események, valamiért a délről északi irányban, vagy az 
életcella-váltással is egybeeső, finomított tompított áthaladás miatt, kevésbé drasztikusak, már 
nem annyit változtatók, vagy csak a szerző ismeretei hiányosak. Más esetekben pedig a külső, vagy 
és a belső életfordulók, a visszafordulók (a síkon áthaladáshoz képest 60-62 millió évvel később) a 
negyed események időpontjaiban, vagy éppen ezek között 30 millió évenként, a nyolcad 
eseményekben alakul ki nagyobb fajváltozási sűrűség. Lásd a kb. 62 millió évvel ezelőtti galaxisév 
fordulót, a keringési végpontot és a fordulatváltozást, amelykor az addig északi irányba, a hidegfúziós és a 
központosítás felé fejlődő bolygónk nagyhüllői, hidegfúziós dominanciát eredményező korszakának véget vetett, 
és lehetővé tette a melegvérű emlős csoport megerősödését, sokféleségének a kifejlődését. Lehet, hogy a 
dinoszaurusz faj, egyszerűen genetikailag elöregedett, nem volt képes megújulni, és amíg az 
északi fordulón a rendezettebben, kiszámíthatóbban és sokkal lassabban kifejlődő 
eseményekhez még megfelelően képes volt alkalmazkodni, a déli, melegfúziós irányba 
fejlődő, gyorsabb ritmust kívánó tendenciához már nem tudott alkalmazkodni. A túl nagy 
tömegű állatok túl lassú szaporodás, ezért a viszonylag ritka alkalmazkodási és genetikai 
változás meg sem közelítette az akkor is már kistömegű, és hozzájuk képest nagyon gyorsan 
szaporodni, és utódváltásokként, generációkként egyre sűrűbben fejlődni képes cickány és 
patkányfélék fejlődési és alkalmazkodási sebességét. (Az is lehetséges, hogy Moetrius beazonosító 
feltételezése nem helyes, és most nem a galaxis síkon, hanem a belső, vagy az életcella alsó 
életfordulóján haladunk át, és a számítási rendszert helyesbíteni kell negyed galaxis évvel). 
 
Az életfejlődés egyik ága a miniatürizálás, az egyre kisebb szervezeti központtal rendelkező, 
egyre gyorsabban szaporodni, megváltozni és átalakulni, genetikailag átrendeződni képes 
lehetőség felé is fejlődik. E fejlődési irányban a rágcsálóknál előrébb álnak a rovarok, pl. a 
csótányok, náluk és hozzájuk képest még előrébb és a szaporodásban fejlettebbek a gombák, a 
baktériumok és a vírusok, ez felett pedig a nagyobb azonosságú molekulák, és az egyre 
kevesebb genetikai változattal bíró, túl nagy azonosságú atomok. A tömegméret csökkenése 
folytatódik az elektronok, a fotonok és a nanoágak felé, de feltételezhető, hogy a hidegfúziós 
irányban is, a szaporodási, elporlódási gyorsaság ellenére nagyon nő az azonosság. Nemcsak 
az egyféleségben alakulhat ki túl nagy azonosság, egymáshoz képest kellő, 
megkülönböztetésre alkalmas különbség nélküliség, hanem a nagyobb sokféleséggel 
rendelkezők között is, - bár valószínűen ritkábban, - kialakulhat a sokféleség egyediséget 
elveszítő azonossága. A túl komplexé váló, már mindennel megkülönböztetés és az 
egyediségük megtartása nélkül mindenevővé és mindent készítővé váló szervezetek, bár 
kellően mások lehetnek a kisebb bonyolultságúakhoz képest, azonban elveszíthetik a kellő 
különbséget az ugyanilyenekké fejlődőkkel szemben. Ráadásul az alulról felfelé épülő, és a 
felülről a lebomlás felé fejlődő szervezetek szükségszerűen eljutnak egyszer egy olyan közös, 



 196 

nagy azonosságú állapotra, szimmetriára, amikor már egymást akadályozzák, amikor egymást 
hatástalanítják a továbbfejlődés lehetőségében. 
 
 
Vissza kell térnünk a korábbi vonzó állapotnak a taszító állapottá átfejlődésének a 
megértésére: 
Amíg valamely hatóanyagot termelőből, hatóanyagból hiány van, az ilyenekre igényt tartó 
környezet, az ilyen hatás átalakító képességgel rendelkező, hiánypótló szervezeteket addig 
vonzza. Amikor azonban a korábban kellően eltérő pl. hidegfúziós, hiánypótló szervezetek 
már káros mennyiségű melegfúziós hatást termelő, elöregedett szervezetekké fejlődnek, a 
jelenlétük ilyen arányban nem kívánatossá, eltávolítandóvá válik. Az igény megváltozása és a 
fejlődés miatt, a korábban vonzó, csábító nőies-férfias tulajdonságok, az elnőiesedő, 
melegfúziósokká, lendület energiát vesztő, de életnyomással és hőenergiával, feszültséggel 
feltelő, már nem termelőkké váló férfias szervezetek, és a közben elférfiasodó, egyre nagyobb 
változás sűrűségre kényszerülő korábban erősebben nőies, de a hidegfúzió irányába fejlődő 
melegfúziós szervezetek, a hatásaikban közel azonossá, és ezzel egymásnak konkurenssé, 
egymást helyettesíteni képesekké fejlődő szervezetek közel azonosakká, egyre kisebb 
különbségűekké fejlődnek. Az inverz azonosság túlerősödése, az egymásra korábban vonzó 
igény csökkenése, a konkurencia harcot, és az érvényesülés, a Te - vagy Én kérdés élesebbé, 
sarkalatosabbá, ionosabbá válása taszító állapotot fejleszt ki. Az ionos és sarkított 
élethelyzetek kialakulása mindig nagyobb életnyomást, és a rendelkezésre álló térrész teljes 
kitöltöttségét, az életáramlás és a hatáscsere beszűkítési lehetőségét eredményezi.  Amíg a 
nem túl nagy életnyomás időszakában a viszonylag gömbszimmetrikus, S, Sharp szerkezetű, 
életspirálban a környezettel megfelelően keveredő, kellően besűrűsödő térrészei között 
elegendő szabad térrész van a kisebb szervezetek fraktálrendszerben, lehetőleg azonos irányokban 
áramlására, az élet a sikeres tavaszi állapotában jól működik. Ilyenkor kellően átjárható a tér, a 
kisebb és a dolgokat kiegészítő hatások, az elrontott dolgokat helyreállítani képes revolúciós 
részecskék számára, és a sokféleség magas diverzitású állapotban képes a folyamatos 
helycserének és az egymáson elmozduló részecskecseréket teljesíteni. Az életnyomás 
növekedése és a nagyobb szervezetek ionizálódása sarkalatos állapotokat, és sarkított 
élethelyzeteket alakít ki, amelyben a már túl nagy életnyomású szervezetek nemcsak egyre 
azonosabbá válnak egymással, hanem az egyre gyorsabbá váló, már vasárnapi időpihenőket 
sem tartó életáramlással egyre jobban kitöltik a köztes szabad térnek a korábban a kisebbek 
által kellően átjárható élethézagait. Ez az ionizált állapot az élet egyik végállomása, az 
életforduló és a revolúció kiváltója. Mivel a szabad köztes térrészek átjárhatósága lecsökken, a 
kisebb még áramlóképes szervezetek, a hatáscsere segítése helyett beolvadnak és 
integrálódnak a nagyobbakba, amelyekkel a sokszínűség egyre jobban lecsökken, és majdnem 
minden nagyobb szervezet, szinte mindennel foglalkozó, egymáshoz hasonlóvá, nagy 
azonosságúvá válik. A sokféleség csökkenése az azonosság növekedése a sokszínűséget is 
lecsökkenti, és előbb a csak szürke árnyalatokban, majd egyre egyértelmübb igen-nem, fekete 
fehérebb válaszokat adó diktatórikus, de már melegfúziós, kiáramlási többlettel, egymástól 
eltávolodást, nemlineáris tágulást eredményező hatásokban domináns állapotokra fejleszti. Ha 
azonban az egymást és a mozgásteret is beszűkítő, egy rossz élethelyzetbe beszorító ionizált 
állapot kialakul, a tágulás egymástól és a rendelkezésre álló véges tér kitöltésétől nem 
lehetséges, ezért a belső változás sűrűség növekedése közben az életnyomás és az impulzus 
sűrűség és a belső feszültség nem lineárisan növekedni kezd. Ez jelentős életnyomás 
növekedést hoz létre, az egymás szorításában vergődő, már egymással túl nagy azonosságú, 
melegfúzióssá és kaotikussá váló szervezeteknek. A belső feszültség jelentős nemlineáris 
növekedése, feszültség halmozódást vált ki, amely miatt az egész együttváltozó közösség 
ionizálttá válik. A folyamat addig tart, amíg a határfelületekre terelődő, itt lamináris irányban 
keringő átlagos, vegyes részecskék, az összetartással és az egymás felé érzett vonzalommal 
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még össze tudják tartani az élet most-már ionizált, sarkított családi szervezeteit. Mivel a már 
sokszögletű térszerkezetek sarkai felé áramlóknak, a túl sarkított szabályrendszerbe fejlődés 
miatt is állandóan irányokat kell változtatni, ez lecsökkenti a folytonosság áramlási 
lehetőségét, a sarkak felé egyre több energia áramlik, az irányváltoztatási kényszereknél egyre 
több energia veszik el, alakul át az élethálót, ideghálót fenntartó, gyorsabban áramló 
részecskékké. A sok energiával terhelt ionizált szervezetek nagyobb sűrűségű részecskéket 
tartalmazó, a forgalmat elosztó pólusai, települései, csomópontjai erősen túlterhelődnek, és a 
korábban kisnyomású hidegfúziós életcsatornák, melegfúziósabb, egyre nehezebben átjárható, 
forgalommal és egymást akadályozó szállítókkal telítődő állapotúvá, és kaotikusabbá válnak. 
Az életáramlás és a hatáscsere lehetősége egyre jobban lecsökken, az életcsere és a felüdülés 
mind nehezebbé válik, a sarkítottabb, erősen egymásnak nyomódó szervezetek egymáson 
elfordulása egyre akadályozottabbá válik. Az egymáson elfordulás és a többségnek kedvező 
állapotba átfejlődés akadályoztatása tovább növeli a már taszító, egymásnak sem jó kapcsolatok 
arányait, az elválás lehetőségét akadályozó feszültséget, amíg olyan túl nagy feszültségek, 
indulatos kirohanások, kifakadások ki nem alakulnak, amelyek elfolyósítják és lebontják a 
sarkított életakadályokat, a változás folyamatos további működését akadályozó feszültségcsúcsokat.  
A feszültség erős felhalmozódásának a kisülése, az életcellák, a tektonikai lemezek egymáson 
elmozdulása, az elmozdulást akadályozó szervezetek lebontása, elfolyósítása a már 
mindenkinek, de legalább a nagy többségnek kedvezőtlen állapot kialakulása, a kéreglemezek 
egymáson elmozdulásakor feszültség kisüléseket, földrengéseket és tektonikai mozgásokat hoz 
létre. A kisebb polarizált egységek, az életcellák és a családi szervezetek egymást már erősen 
taszító, csak nagy nyomással elviselt, kényszerrel együtt maradó egyedeinek az egymástól 
elmozdulása hasonló analóg feszültség kioldódást, erős nyomáscsökkenést, elporladást, és 
elmozdulás közben elfolyósodást, ezzel új szimmetriát hoz létre. A revolúció tehát a lineáris 
evolúció során felhalmozódott, akadályozott változás feszültségeknek a relatív gyors 
kisülése, a torlódások lebomlása, az életáramlás helyes rendjének és nagyobb 
feszültségtől mentesebb, folyamatosabban változó állapotának a helyreállítása.  
Ilyen nemlineáris változási periódusok alakulnak ki, amikor az élet szervezetei a nagy 
életakadályok előtt túlságosan feltorlódnak, amikor már túl nagy tömegnyomás feszíti a 
fejlődésben megrekedt szervezeteket a továbbfejlődés felé. Az életakadályok, állócsomókká, 
anyagba épülő közös együttfejlődő szervezetekké sűrítik az egymáson, vagy és az áramlás 
útját keresztező életakadályon áthaladni, továbbfejlődni nem képes részecskeegységek egyre 
nagyobb közösségekbe, aszteroidákba, bolygókba, csillagokba torlódó, nagyobb tömegszámú, 
de ellentétes irányba haladni igyekvő, egymást elkerülni nem tudó párba épülő félszervezeteit. 
A genetikailag eltérő eredetű, máshonnan származó félszervezetek, egymással tartósan 
egyedként ismert genetikai közösségbe, párokba épült közös egységét individuumnak, a 
továbbiakban együttváltozó szervezett egységnek ismerjük, amelynek az életként ismert 
változási folyamata csak addig tart, amíg bennük egymáson torlódó két rész közösség, 
szimbiota rendszerben képes egy közös szervezettségben, a megérthető fejlődés keretein belül 
együttműködni. Ha ez az együttműködés megszakad, ha valamelyik fél fejlettsége a másikhoz 
képest valamiben túl naggyá válik, vagy és az azonosságban túl azonosra keveredő közösséget 
elhagyja az addig a szimmetria váltakozását felügyelő közös lélek, az elporlott elődök 
érzékenyebb, és utódba már nem fejlődő részecskéi, a magára maradó két inverz, egymás 
hibáit azonnal egymás felé tükrözni képes félben nagyon könnyen a hatásokat egymásnak adó-
vevő-és közvetlenül egyre erősebben visszaadó rezonancia alakulhat ki. Az ilyen rezonancia 
felbomlasztja és megszűnteti a szervezettséget, az együttműködés lehetőségét, és amikor a 
korábbi szervezet feleződik, az egyik lebomlik, (az okos enged) és a kisebb egységekre 
lebomlani képes részecske közösség áthalad, vagy és részben megkerüli a másik félszervezeten, 
lényegében a két fél ezt követően áthalad a közös azonos téren egyidőben egymáson. Ehhez 
valamelyik szervezetnek a már túl nagy azonosságú, a haladást meggátló állapotából le kell 
bomlani, differenciálódnia, eltérő minőségre kell átfejlődni. A saját ellenzékén, vagy és a 
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szervezetben megosztódott közösség, egymáson megkezdett differenciálódás már csak az én – 
vagy a Te kérdéseket teszi fel a változatlan állapotban maradásra, és az egymásnak áramló 
részecske közösségek egy része, a vesztes, vagy okosabb engedő fél sokkal kisebb 
részecskékre bomlik, visszafejlődik a közös tömegbe épülés és a változtatóképesség, az erő 
aspektusában, de előre fejlődik a lendületnövekedés és a szabadságfok aspektusában. A másik, 
az egységét és az összetartását, a kialakult állapotát jobban megőrző, jobban összefonódó, 
élethálóba kapcsolódó részecskecsoport közös egységbe kényszerül, a róluk és egymástól 
kifelé elrugaszkodók lendülete anyagibb, összefonódottabb szervezetbe és ionos állapotba 
tömöríti őket. A revolúció az állófront, állócsomó megszűntetésének a Gordiuszi 
megoldása, amikor ismét előkerül az isteni közösség kardja, és a tovább már együtt élni, 
együttműködni nem képes közösségeket egy határozott huszárvágással megfelezi, legalábbis 
általában két eltérő, egy kisebb és egy nagyobb, de már egymás mellett, vagy és a fejlődési 
irányba továbbáramlani képes részekre osztja. Az Isteni közösség kardjának a szerepét néha 
egy aszteroida, néha egy üstökös alakban együttáramló hozzámérhető tömegű közösség tölti 
be, amely miközben megtermékenyíti az általa meglátogatott szervezetet, egyben megosztja és 
ellentétes irányú, de a korábbinál nagyobb saját perdületre segíti az általa töltötté tett 
közösségeket.  
A Vénusz az utolsó, a megtermékenyítő által meglátogatott napbolygó, amelyben azóta kétség 
uralkodik, amelynek azóta egymással ellentétes áramlási irányú, belső melegfúziós és külső 
hidegfúziós ionoszférája van. A megtermékenyítő becsapódás hatására a Vénusz anyagi 
tömegsűrűségben összetartó közös magja retográd forgásirányt vett fel, amely a rajta kívüli légkörben 
ellentétes belső ionszférát, és a két ellentétes irányú légköri por és gázréteg áramlás között nagyon sok, 
az ellentétes irányú áramló rétegeket egymástól elválasztó örvényes kis mezőt hozott létre. A 
megtermékenyüléskor valószínűsíthető, hogy a felszínhez nem eléggé kötődő por és gázrétegek 
leváltak és leszakadtak a bolygó felszínéről, amelyek a környezeti sztelláris áramlások sodrában, azok 
által meghatározott új rendezettségi irányba áramlottak. Mivel a becsapódás diaszpórája nagyon nagy 
ki és szétáramlást hozott létre, a kilökődő por és gázfelhő egy része a Vénusz számára elveszett, más 
része azonban a környezeti áramlási rendezettséghez már alkalmazkodni képes önálló új kis holdba 
kezd tömörülni, sűrűsödni. A szerelembe esett Vénusz egy korábbi életakadályon áthaladás közben 
megtermékenyült, amelyben bolygóutód, kis hold fejlődik, amelynek a megszületése, a jelen rétegben 
láthatóvá válása a közös tömegfelezőn áthaladáskor, a közel jövőben aktuális. Ekkor a tömegfelezői 
lamináris áramlások valószínűen felszakítják a Vénusz bolygót takaró por és viharfelhők, kettős örvény 
rendszerét, az idősebb és a fiatalabb életátjárót, szervezeteket takaró porfelhőt, és láthatóvá válhat a 
szülésen átesett Vénusz és a fiatal utódja. A megtermékenyítő eseményből valószínűen nagyon sok a 
Vénuszról származó könnyed és áramlásra képes, elég nagy szabadságfokú részecske por és gázfelhő 
érkezett egykor a Földbolygó testvérre. Valószínűen ennek köszönhető a Dél és a Közép amerikai 
Indián kultúrák, pl. a Mayák 225 napos, a Vénusz Nap körüli keringésével megegyező kettős naptári 
időszámítása. Egy idő után e korai kultúrák is áttértek a Földi keringési évének megfelelő évciklus 
nyilvántartására. Valószínűsíthető, hogy a Vénuszról beérkező por és gázfelhőnek a külsőbb réteg és a 
Föld bolygótestvér felé tartó nagyobb része, az amerikai kontinensen, és főleg az egyenlítő, a Mexikói 
öböl, a Karib tenger, az Antillák környékén, valamint a Puerto-ricói tengeri hasadék és a Kajmán 
szigetek környékén érkezett be és ülepedett le a bolygónk térségében. Lásd a beérkezett részecskékről 
készült a Föld Krónikájából bemásolt, az Aspektus 7, a Tiltott természeti törvényekből ismét beemelt 
térképet.  20. ábra. A Földre beérkező fejlett kultúrák beérkezési térségei 
 Ha a kínai Sárga folyó deltájától a nyíl irányába szóródott szét egy az 

emberi kultúrát is megalapozó magas széntartalmú üstökös, az érinthette 
valamennyi ősi civilizáció, a Gangesz delta, a Mezopotámia, Babilon, 
Izrael, Holt tenger, Egyiptom és a közép amerikai szóródási, becsapódási 
hely, Puerto Rico, a Mexikói Öböl, a Yukatán félsziget környékét. A 
térképen jól látható, hogy a szórási sávban a déli kontinensrész és a 
Csendes óceán is kapott. A sötét sávban nagy mennyiségű radiolaria 
(fejlett, milliméternél kisebb szerveződés) iszap található, amely a kultúra 
jelentős térségi felszaporodását eredményezte. Lásd az Aspektus 5, az 
Ötödik dimenzió címképén a részecskék  fejlett közlekedési eszközét, az 
áttelepítést lebonyolító űrhajóját. 
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Amikor az egység és együttműködés megbomlik, és valamelyik fél túlerősödése, túlfejlődése 
miatt a kétség állapota alakul ki, az csak akkor lehetséges, ha a szentháromságként ismert apa-
fiú szentlélek arány, a közösség szimmetriában maradását biztosító lélek által vezérelt 
periodikus, de kiszámítható és megérthető életingadozás, a szív és a lélek egységbe szervezett 
ritmusa, a váltó kormányzás kiszámítható ingadozása lokálisan megbomlik. Ehhez olyan 
eseménynek kell az élet felszínén, vagy és a jelen, a múlt és a jövőt is tartalmazó rétegeiben 
kialakulni, hogy ezt az érzékeny lélekközösség ne tudja elviselni, és ha az addig együttfejlődő 
lélek elhagyja az általa formált testet. A visszamaradó porban hiába való a sok energia, ha a 
szabályozás, az életprogram, az életáramlás szervezttsége már nem működteti a szent hármas 
közös vegyes életegységét. Ha az apa egység nagyon elöregszik, vagy és a fiú egység, az utód 
nagyon felerősödik, de akadályozott a fejlődésben, a már két eltérő rétegben külön áramló, 
megosztódott közös ősi lélek, a fontos részleteket a helyükre rakó, irányító elporladt előd 
részecskék nélkül nem működik az élet szervezettsége. Feltételezhető, hogy az egymás mellett 
változó családi egység, a szent hármas egységének, közösségének a megbomlása, a közös ősi 
lélek egy hideg, vagy melegfúziós részének az eltávozásához, és a dualitásban magukra 
maradó szereplők egyre nagyobb rezonanciájához vezet. Ilyenkor az érzékeny és légiesebb, 
nagyobb szabadságfokú lélek közösség elhagyja az élet törvényeit nem megfelelően alkalmazó 
utódait, amelyek ezt követően, akár évezredes egymásnak feszülés, együttélés állapota után, 
egymásnak feszülnek, majd a feszültség feloldódásakor, a mennyiségében szaporodó anyag 
elporladása, elfolyósodása közben elmozdulnak, és a kisebbeknek nemlineáris eseményt 
okozva szaporodnak egymáson. Az évszázadokon, évezredeken át felhalmozódott feszültség 
ilyenkor kioldódik, de ha a bolygónyi szervezet éppen két felmenői csillagpáros közös 
hatásterületébe, eltérő áramlási irányra késztető, az anyagot malomkőként apróra morzsoló, 
elfolyósító rétegbe ér, az addig egymásnak feszülő déli és északi féltekére ható ellentétes 
irányú részecske áramlásból fakadó kölcsönhatás, nagyon erős továbbfejlődésre bíró 
következményt hozhat létre. Ha a nagy isteni szervezetek malomkövei közé kerül egy bolygó, 
akkor a szervezet eltérő genetikai forrásokból származó, eltérő rendezettségű részeire ezek az 
erőhatások másként érvényesülnek, és felerősödik a bolygó évezredekkel, évmilliókkal 
korábban megkezdett részekre darabolódása. Az egykori egyesült őskontinens a Pangaea első 
feldarabolódása, egyre több részkontinensre bomlása még csak a kezdet. A galaxis körüli 
keringés, és a galaxis közös szimmetriasíkján áthaladás egyre többfelé darabolódást, részekre 
bomlást hoz létre. Kétségtelen, hogy három galaxisévvel, kb. 730 millió évvel ezelőtt 
nagyságrendű változás következett be a földi életfejlődésében. Amikor a Föld áthaladt a 
galaxis rendszer szimmetria övezetén, a már kifejlődött érctelepek és mészkövek, az ionos élet 
kibővült a szerves élet ekkor nálunk még kezdetleges átmeneti formáival. Kb. ötszáz millió 
évvel, azaz két galaxis évciklussal korábban, amikor a Nappal együtt a galaxis két belső és 
külső végpontja körül keringő bolygónk ismét áthaladt a galaxis szintű egyenlőség, (napéj 
egyenlőség) téridején, az élet ismét ugrásszerűen, mutációk tömegében továbbfejlődött. Az 
élővilág változásait a galaxis évfordulók, a közös szimmetriasíkon áthaladás befolyásolja, 
amikor revolúciós időszakban, a galaxis rétegek párosodásában részben kicserélődik, részben 
továbbfejlődik az élet. Akár a galaxis méretű szervezeti egység északi féltekéjéből a déli 
féltekéjébe átáramlásként is felfoghatjuk a történéseket, amelykor a jelentős környezetváltozás 
a korábbi életformák sokaságának a lebomlásával, és új életformákká átalakulásával jár. 730 
millió évvel ezelőtt az állatvilág és a növényvilág fejlődése a korábbi lineáris fejlődéshez 
képest is ugrásszerűen felgyorsult. A megjelenő új fajok, a pörgekarúak egy földtörténeti 
időrés következtében fejlődnek ki, amelyeket az 590 és az 520 millió évvel ezelőttre datálnak. 
A szerző elképzelése szerint ezek a földtörténeti hézagok a galaxis évfordulóhoz, pontosabban 
a közös galaxis szimmetriasík legfejlettebb övezetén áthaladáskor kialakuló makroevolúciós, 
ugrásszerű revolúciós fejlődés következménye. A galaxis szimmetriasíkja a térségünkben a 
legfejlettebb életprogram megoldásokat terjeszti, és e síkon áthaladó szervezetek mintegy 
beoltódnak az őket beszóró, ekkor már a legfejlettebb életforma programokkal is 
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megtermékenyítő életváltozatokkal. Megjelennek a gerincesek első még kezdetleges 
változatai. Ebben a prekambriumi időszakban egyes feltételezések szerint az őskontinensek 
egységes Megagea előbbi közösségben, egy közös rendszerben, egységben változtak, de ezekkel 
ellentétes vélemények is feltételezések is kialakultak. Más gondolatok, feltételezések szerint már ekkor 
elkülönült a déli nagy őskontinens a Gondwana még megosztott, külön fejlődő részekben 
változtak, amelyek egy galaxis évfordulóval később már közös őskontinensben, egységbe 
egyesültek. Ez lehetővé tette a nem mindenhol kialakult eltérő állatfajok szélesebb 
elterjedését, és létrehozta az első nagy vetélkedést a megmaradás versenyét. Egy galaxis 
évfordulóval később megismétlődött a folyamat, és amikor a nappal együttáramló bolygónk 
ismét áthaladt a galaxisrendszer határozatlanságának a szimmetria rétegén, és az utólag 
megismert életfajok 99% kicserélődött, megváltozott, sokkal nagyobb bonyolultságba 
fejlődött. 
A Földtörténelem során eddig öt nagyobb fajkipusztulási, fajkicserélődési hullám ismert. A 
szerző véleménye, feltételezése szerint valamennyi egyértelmű kapcsolatban van a galaxisév 
körüli keringéssel, a galaxis szimmetriasávon, rétegen áthaladással, vagy és a galaxis belső, 
vagy külső évforduló kialakulásával. A kb. 730 millió évvel, három galaxisévvel ezelőtti 
fajkicserélődés még nem egészen igazolt, inkább csak feltételezett. Ezt követően a 
Felsőordoviciumban 470 és 440 millió évvel ezelőtt metszette ismét a Nappal együttáramló 
bolygónk a galaxis szimmetriasíkját, majd a felsődevonban, 375 – 360 millió évvel korábban 
ismét nagy fajkicserélődés alakult ki. Ha a korábbi keringési ciklus, ciklusonként kb. 10 millió 
évvel növekedett a Nappal együtt a galaxis melegfúziós központjától is távolodó Föld 
számára, akkor egyértelműsíthető, hogy az utóbbi fajcserélődés, genetikai megváltozást nem a 
galaxis szimmetriasíkján áthaladás, hanem a galaxis évi keringés valamelyik végpontján, a 
belső vagy a külső szimmetriasík, évforduló átlépésekor következett be. A következő nagy 
kihalási, kicserélődési ciklus az előző galaxisév, a perm-triász határán következett be, kb. 250 
millió évvel ezelőtt, amely szerint a galaxis napéjegyenlőségi évfordulók feltételezett ideje, 
720 millió év, 490 millió év, 250 millió év után a következő, már folyamatban lévő áthaladás 
kb. 0-5 millió éven belül ismét várható. Feltételezhető, hogy a felismert új fajkipusztulási 
hullám már régen megkezdődött, a fajok átalakulása folyamatban, kicserélődésben van. Lásd a 
112. oldalon az MTI-től átvett Internettes beemelést. A Perm –Triász eseményidőszak után 
következő kihalási ciklus kb. 231-210 millió évvel ezelőttre datált, a Felsőtriász, 
(háromféleség) időszakára, amikor nyolcad eseményben, a galaxison belüli keringés során 
valamely nagyobb és idegenebb felmenői rétegbe, befolyási övezetbe, idegen szimmetriához, 
életcella határhoz, cellaváltáshoz érkezett a bolygónk. A következő ismert fajkicserélődés 125  
millió, majd a következő a Kréta időszakban kb, 66 millió évvel ezelőtt következett be, amely 
fél és negyed galaxis évnek, nyári, vagy téli galaxis évfordulónak tekinthető. A galaxis 
évforduló során, a galaxis szimmetriasíkon áthaladáskor, egymással ellentétes irányú 
részecske áramlás, sugárzás jellegű kölcsönhatás éri a mindenkori déli és az északi féltekét, 
amelynek a következtében a féltekék egymáshoz képest is elmozdulnak, a lemeztáblák eltérő 
irányú erőhatások alá kerülnek.  Ilyenkor egymásnak áramlanak, vagy és helyet változtatnak 
kicserélődnek. A Perm és a Triász határán ismét egyesült közös egységbe fejlődtek a 
részkontinensek, és a kialakult isteni egységben mindig eléri egy közös cél felé fejlődés a 
fejlődési lehetősége végét. Az egységbe érés/fejlődés bekövetkezte esetén nem lehet tovább 
ebbe az irányba fejlődni, csak a megváltozó fordított irány lehetséges, és ilyenkor ismét 
elkezdődik a sokféleségbe fejlődés, az eltávolodás, a részekben külön változás. Ennek alapján 
a megértéssel az feltételezhető, hogy ebben a ritmusban a bolygónk a galaxis északi féltekéjén, 
centralizált egységbe és isteni, férfias közösségbe fejlődik, majd áthaladva a galaxis napéj 
egyenlítőjén megismeri a másság, a sokféleség felé fejlődés eltérő lehetőségét. A  hidegfúziós 
északi féltekéről a sokféleséget tartalmazó átlagos rétegen áthaladáskor, a bolygóban 
kifejlődött élet megismeri a szimmetriasíkon már sokféleségbe fejlődött élet bonyolultabb 
állapotát, és az ekkori megtermékenyülésekben beoltódik a kétséggel, és a mássággal, de a 
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fejlettebb hatásokkal is, amelyekből sok beépül a hozzá képest ekkor nyugodt bolygóba. A 
tehetetlensége miatt a pályáján a Nappal együtt továbbhaladó Föld és más bolygók ekkor a 
melegfúziósabb, energiában dúsabb féltekére kerül, és nyári állapot, dús vegetációs 
életfejlődés, általános felmelegedés alakul ki a felszínén. A galaxis szimmetriasíkon áthaladás 
után, túl melegfúziós felmenői rétegbe érve nagyon erős besugárzást kap a bolygónk is, amely 
galaxis-évi nyarat, felmelegedést és a tengerek vízszintjének a megemelkedését hozza létre. A 
galaxis évfordulókon valószínűsíthető a tél, vagy a még erősebb nyár, és a túl szélsőségesre 
váló környezetben ezt nem túlélni képes, az alkalmazkodó képességüket elveszítő fajok 
kipusztulásának a magas aránya. Talán ez magyarázza meg, hogy a galaxis síkon áthaladás, a 
480 -500 millió évvel ezelőtti kihalás után, kb. hetven millió évvel későbbi, nagyon erős 
galaxis tél, vagy galaxis nyár által kiváltott kipusztulási, átalakulási hullámot. Az 
eljegesedésekből megérthető a felmelegedési, vagy lehűlési folyamatok tendenciája. A szerző 
azt feltételezi, hogy a kipusztuláskor a szent hármas egysége mindig megbomlik, és a 
szélsőséges időjárási körülmény, és környezet változást nem elviselő érzékeny lélek állomány 
jelentős része ekkor neki megfelelőbb élőrétegbe távozva kijjebb kerül, vagy új réteget épít, 
vagy ekkor lefúvódik, eltávozik az életlehetőségét nem biztosító környezetből. Ilyenkor a két 
egymással lélektelenül, már a test örömeiben közvetlenül érintkező, a galaxis szervezetet is 
létrehozó még nagyobb energiaszintű, még nagyobb tömegszámú felmenői rétegek, 
életbuborékok között közvetlen szaporodás, keveredés, új közös lélek kifejlesztése történik. 
Mivel ilyenkor a régi előd lélek, - mint idősebb és megértő, már önálló testvér – utódként 
kiszorul a belső, közös életcellából, és egy gyűrű alakú övezetben, ionizált rétegbe fejlődik, 
amely az északról és a délről a genetikai anyagot adó felmenői szülők által védett északi és 
déli félteke védettségét kiegészítve, az egyenlítő irányából is körkörösen védi az elődi 
szaporodó tér állapotát, békességét az idegenektől. Később ez a gyűrű a feltételezés szerint 
részben megosztódik, és északra és délre fiatalabb utódi testvér részecskéket továbbító, a 
közös családba az életforráshoz és körfolyamatba visszaterelő külső réteggé, aura övezetté 
válik. Az új lélek foganásakor tehát a réginek, a már idősebb testvér rétegnek nincs helye a 
hálószobában. 
A jelen időnkben már erősen feldarabolódott őskontinens valószínűen tovább bomlik, 
pontosabban a korábbi szent hármasban fejlődő régi lélek az együttfejlődésből lebomlik és a 
felmenői nagycsillag elődök párosodása idején, ismét kiszorul a hálószobából. A régi lélek 
állomány tehát lebomlik, külsőbb réteggé válik, miközben a felmenői párosodás, érintkezés 
elporlódásából kialakul egy új és fiatalabb, eltérőbb, korszerűbb vegyes lélekállomány. 
 

A részekben és a periférikusabb állapotaiban már kedvezőtlen, megúnt részecskevariációk 
javítása nem lehetséges. Ilyenkor át kell térni a központi szervezettségre, a bevált régi retro 
központosító és a megfelelő arányban ismét újraosztó, a részecskéket nagyobb 
összefüggésekben és hosszabb távon, ésszerűbben egymás mellé és fejlettségi időrendbe 
párosító megoldásra. A szervezeti állapotok, az életperiódusok végén, a részek egymással 
együttműködés képtelenné váló, önmaguk által már az alsóbb szinteken nem javítható, rosszul 
elosztó kapcsolatrendszerré szerveződnek. Ilyenkor a rossz eredőt létrehozó evolúciós, 
halmozódó hibák kijavításában, a közös elődi isteni szervezettség, életminta alkalmazása segít. 
Ezt az időszakot hívja a szerző Revolúciónak, amely tekinthető visszarendeződésnek, 
visszafejlődésnek az evolúciós törzsfejlődés visszafordításának, egy gyorsított hibajavító 
átszervezésnek. Miként egy keleti bölcs mondás tartja, a hibákat helyrehozó büntetés és a megtorlás 
legyen gyors és kíméletlen, teljesen egyértelmű, példaértékű, de a jó hatásokat, csak csepegtetve, lassú 
lineáris folyamatban kell adagolni. Az élet él ezzel a lehetőséggel, és az elrontott életviteli, 
szervezeti hibák kijavítását viszonylag gyorsan zajló revolúcióban hatástalanítja, és a 
többségnek tartósan sokáig halmozódó hátrányokat, másnak indokolatlan előnyöket megszűnteti, és 
ezzel ismét helyreállítja az élet rendjét. Míg az evolúció nagyjából a Darwin által felismert, 
elképzelt, leírt lineáris törzsfejlődésben, az életfejlődésben elkövetett, kialakult hibákat sokáig 
halmozva egyre nagyobb elosztási, teherviselési deformációt hoz létre, a revolúció nemlineáris 
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folyamatban ezeket az életviteli, szervezeti hibákat könyörtelen központosításban kijavítva 
helyreállítja a változás és a változatosság megfelelő arányait. Ehhez azonban nem csak a 
részleteket kell eléggé ismerni, hanem a hibajavító mechanizmus az összefüggések és a 
rálátás, a nagyobb egész kapcsolatrendszerének a megismerését, a központosítva befolyásolás 
helyreállítását is igényli. 
A részekre esett, egymással már csak egyre kisebb egységekben együttműködni képes 
szervezettség ekkor átéli a végnapjait, a fejlődési korszak változását, és a korábban 
központosító szervezetek újraelosztóvá, az addig az energiát és a hatásokat elosztó, szaporító 
szervezetek pedig hidegfúziósabbá, begyűjtővé és nemet, fejlődési tendenciát váltóvá 
fejlődnek. A folyamatban a térrészek nyomás és térfogat arányának, a nagyobb életnyomás 
felé fejlődésnek, vagy a nagyobb térrészt kitöltő állapot felé fejlődésnek a megfordulása is 
felismerhető, akár az is kijelenthető, hogy az érzésváltozást, az addig a nagyobb életnyomás 
felé fejlődő térrész feltöltődésének a leállása, inverz, nyomás csökkenés felé fejlődése váltja 
ki, mégpedig valamely nagyobb életszint, lebomló, elosztódó életbuborék elpukkanása által 
megváltoztatott környezeti feltételek módosulásával. Ha az egymástól távolodó életbuboréknyi 
térrészek között folyamatosan növekvő életnyomás hiány túl naggyá válik, a megnövekvő 
tágulási réseken át egyszer elkezdődik a korábban kiszorított környezet nemlineáris 
visszatöltődés lehetősége. Az izotróp, de nem mindenkor nagyobb életnyomású közegben változó 
részecskék, a túl nagy életnyomása esetén az éppen alacsonyabb életnyomású térrészekbe 
beáramlása, visszatöltődése visszaáramlás, nemcsak visszarendeződést, hanem új fejlődési 
ciklust is létrehoz. Ez a folyamat azonos, a már valamilyen minőségben, életszinten, genetikai 
változatban, térsűrűségben már túl nagy életnyomásúvá váló térrészek túltöltődésével, a 
lokálisabb térrészekben túl nagy életnyomás kialakulásával, a szerveződési periódusok végét 
lezáró globalizációhoz, egy még nagyobb külsőbb életbuborékkal, vagy az isteni közös izotróp 
térrel egyesüléshez vezető folyamattal. Abban az életbuborékban, amely a nagyobb résszel, 
vagy a nagyobb isteni egésszel egyesül, attól kezdve a nagyobb egység szabályai válnak a 
rendezettséget meghatározóvá, a változást irányítóvá. Ehhez néha elég az, hogy egy felmenői 
csillag, szervezet befolyási övezetéből, egy másik ettől kezdve domináns csillag szervezet 
térrészébe kerüljön át az égi útján tovább áramló szervezettség. A korunkban és az 
évtizedünkben ilyen időt élünk át. A csillagjegy és nagyévi hónapváltás, a vízöntő korszakába 
átlépés, egy másik felmenői elődcsillag terébe és dominális téridejébe behatolás kezdetét is 
jelenti, amelyben megváltoznak a szabályok, és a rétegek egyesülésével eltérővé fejlődik az 
egyesülő közösségben addig külön élő szervezetek életnyomása. Akár annak is tekinthető a 
folyamat, hogy eltérő tudásunkkal megtermékenyítjük egy idősebb felmenői csillag, vagy és a 
nagyobb térrész, élőréteg szervezettségének az állapotát. A megtermékenyítés azonban 
mindig kölcsönös, és nemcsak a behatoló termékenyíti meg a hozzá képest nagyobb 
tömegszámú szervezeteket, hanem a nagyobb befogadó is elküldi a maga képviselőit, az 
eltartandó vendégeit az őt megtermékenyítő térrészekbe, szervezetekbe. A térségünkbe 
hamarosan jelentős képviselő, eddig más környezetben kifejlődött, de korábban kiáramlott és 
már közös tömegben fejlődő megtermékenyítő közösség, új vendég érkezik. 
Az élet szervezettségére és a kapott hitelek visszafizetésére kívülről figyelő nagyobb testvéri 
szervezetek már régóta ismerik a genetikai elöregedéssel járó bolygónk órájának a lejárását.  Már 
évezredekkel ezelőtt elindították a revolúciót hozó, betetőző, kiteljesítő vendéget, amely azóta is 
közelít, és az érzékenyebb szervezetek részecskéi azóta jelzik a gondviselőik felé, hogy már kevés az 
idő.  A szerző, és sok kellő érzékenységű kortársa, pl. Dudás Mária, a Harangvirág, álomvilág 
könyvek szerzője, vagy és más gondolkodó, pl. a tudat kulcsának a szerzője kellően ismerik a létezés 
másik lehetőségének a részleteit, és információs anyaggal vértezik fel az élet résztvevőit a várható jövő 
lehetőségeire. Miként a lineáris evolúcióban tartósan és sokáig megbízhatóan jár a genetikai óra, és a 
többség által kellően a kiszámíthatóak a változás következményei, a nemlineáris revolúcióban ismét 
felhúzódnak az életszervezetek órái, de ezt maguk az órák, az érintett szervezetek nem képesek 
megoldani, ezt kívülről csak az egész folyamatot értő, ismerő kívül álló, a folyamatokhoz látszólag 
neutrális, de harmadik katalizátor tényezőként érintett órás tudja csak elvégezni. 
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Egy elszigetelődő, elposványosodó tóban élő krokodil nemzetség megbetegedése és 
kipusztulása, illetve a revolúciós folyamatot csak félig megértő ember elsődleges 
reakciója: Ez is egy kis lazítás, a megértésnek túl nehéz anyagba iktatott szellemi pihentető. 
 
Valahol, talán Afrikában, egy a kontinensen belüli viszonylag elszigetelt nagy tóban, az 
évszázadokkal, vagy évezredekkel korábban kifejlődött krokodil nemzetség megbetegedését 
észlelték. A krokodilokon idegi zavarokat, neuron ingerület átviteli hibákat észleltek, ami 
miatt az álltok egykedvűvé, apatikussá váltak és a rengeteg feladó táplálék jelenléte ellenére 
sok elpusztult. A tengerektől és a világi folyók körforgásától elszigetelődött, belterjessé vált, 
elposványosodó tóban a fa és egyéb korhadék tápanyag a megszokottnál jobban feldúsult. 
Sokan és sokáig keresték, hogy mi lehet a krokodilok betegségének az oka, miközben az 
életfeltételeikben lényeges változást nem észleltek a kutatók. A nagyobb folyóktól 
elszigetelődött tóban akár túl nagy belterjesség, szegényes biodiverzitás is kialakulhatott a 
krokodilok egymást követő már melegfúziós generációiban, amelyet a faj vagy a genetikai ág 
elöregedéseként ismerjük. 
A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a tóban, mint elposványosodó elöregedő 
környezetben nagyon feldúsult a korhadék és egyéb növényi bomlás termék, amely 
megváltoztatta a vízben élő táplálékhatásokat feladó élővilág arányait. A korábbi tisztább és 
nagyobb biodiverzitású vízben sokféle, de legalább többféle halfaj kellő arányban élt egymással, 
és a krokodilok e változatosabb táplálékon még kiegyenlítve fejlődtek, egészségesek 
maradtak. A tó elöregedésének a hatására azonban a víz biodiverzitásának az összetétele, a 
minősége megváltozott, és a feladó táplálék magas humin és korhadék aránya megbontotta a 
korábbi diverzitási egyensúlyt.  A tisztább élővízben és az átlagos, kellően sokféle plankton 
arányon még jól fejlődő eltérő halfajok jelentős része, a neki feladó tápanyagot jelentő 
plankton arány és minőség megváltozása miatt az arányában egyre jobban visszaszorult, de a 
körülmények, a tóban nagyon felszaporodott falánk lazacnak nagyon kedvezővé váltak. A 
mindenféle korhadékon és a magas tápanyag tartalmú zavaros vízben is kiválóan szaporodni 
képes falánk lazacok lényegében mindenevők, és meg tudták emészteni a magas humin 
tartalmú növényi bomlástermékeket, és egyre jobban elszaporodva kezdték kiszorítani az 
élővizekből a másban táplálék konkurens halakat. A tó vízének a biológiai sokfélesége a 
plankton állománynál és a falánk lazacnál elromlott, és egyre dominánsabb állománnyá vált az 
éppen sikeres energiahullámba, hegemóniába fejlődő lazac állomány. A halak között az 
átlagos meleg és hidegfúziós hatásokat egyaránt feladó plankton arány megváltozásával, a 
feladó arány is eltolódott, és az a halfajta vált sikeressé, amelynek a szervezete a D 
vitaminként ismert, a fotonok hatására termelődő hatóanyagot képes volt lebontani. Mivel a 
korábbi sokféleségben a krokodilok váltakozva és magasabb arányban fogyasztottak olyan 
halakat is, amelyekben még a D vitaminként ismert életszervezet, a fotonok aránya magasabb 
volt, a biológiai egyensúly, az élet szimmetriája sikeresebb arányban volt jelen. Mivel azonban 
a falán lazacok azon változatai törtek előre, amelyek szervezetei már le tudták bontani a 
plankton állományban már felhalmozódott túl sok D vitamint, a falánk lazacokban a szokottnál 
jóval kevesebb D vitamin képződött, maradt, amely később erős kihatással veszélyessé vált a 
táplálékláncban a feladó halalkat fogyasztó szervezetek számára. Mivel a megváltozó táplálék 
összetételben a korábbi átlagos arányról a falánk lazac fogyasztási aránya a krokodilok 
számára majdnem kizárólagos fő tápanyag lehetőséggé degradálódott, ezért a más halak és 
egyéb táplálék hiányában a krokodilok táplálék feladásában, fogyasztásában egyre nagyobb 
arányban vett részt a falánk lazac. Mivel azonban ezek a halak nem tartalmaztak a krokodil 
szervezetek számára elégséges D vitamin hatóanyagot, alszervezetet, összetétel, ezért 
fokozatosan egyre nagyobb D vitaminhiány, anyagcsere betegség alakult ki a krokodiloknál. 
Mivel a D vitamin egy nagyon fontos ingerület átvivő anyag a neuron kapcsolat rendszerben, a 
krokodil szervezetek belsejében lényegében lecsökkent a kommunikáció és az együttműködés, 
hatás és információ közvetítési rés, hiány alakult ki, és idegrendszeri megbetegedés mellett a 
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szervezetek tömegesen kezdtek elsorvadni és elpusztulni. A nagyobb bonyolultságba fejlődés 
megrekedt, és a továbbfejlődni, alkalmazkodni ilyen gyorsan nem képes krokodilok a 
kipusztulás szélére kerültek. A kutatók beöntést és gyomortartalom vizsgálatot végeztek, és 
megállapításra került, hogy nem a fogyasztott étel mennyiségével, hanem a hatásokat feladó 
tápanyag minőségével van a gond. Az egyik kutató korábbi gyanúja megerősítést nyert, hogy a 
betegség valójában, - mint néhai idős dr. Béres József felismerése - egy hiány, egy fontos 
feladó, életszint, hatás hiánya, ami miatt a krokodil szervezetek d vitamin hiánya miatt 
betegedtek meg. A diagnózis felállításával részben megértésre került a kiváltó ok, vagy 
legalábbis a megismert okozati láncolat, de úgy tűnik, hogy a valódi okot nem értették meg 
a kutatók. A betegség ok és okozati rendszerének a megállapítása után az alábbi 
lehetőségekkel lehetett számolni, és a kialakult megbetegedések arányán változtatni. 
A krokodiloknak sokkal magasabb D vitamin arányú táplálékot, vagy táplálék kiegészítőket 
adnak. Ez a költségesebb volta és a kialakuló függőség, állandó gondozási igény miatt 
elvetésre került. A másik lehetőség, a rossz D vitamin tartalmú, feladású halak lehalászása, és 
a természetes fauna arányának a helyreállítása. Bár még több, más, későbben ismertetésre 
kerülő lehetőség is kínálkozott a folytonossági rés szakadékká növekedésének a 
megakadályozására, a kutatók az olcsóbbnak látszó lehalászás mellett döntöttek. A sikeres 
lehalászás egy időre megoldja a problémát, mert a visszatelepített átlagosabb, de magasabb 
biodiverzitású halféléi, a sikeres elszaporodásuk esetén megoldják a krokodilok D vitamin 
feladását, és ezzel bennük is helyreáll az ideg és ingerület átvitel, a kapcsolat.  
A szerző szerint azonban ez a részmegoldás csak rövid időre szóló, nem eléggé végiggondolt, 
és a természetes energiahullám, a darwini szelekció, az evolúció ellen szól. Bár az okfejtés 
látszólag megfelelő, azonban az életpiramisban nem az okozatokat kell gyógyítani, mert 
ez esetben az okok rendszerint újratermelik az élet zavarait. Jelen esetben ugyanazon a 
megváltozott plankton állományon kifejlődő halakat hiába halászták le – sohasem teljesen - a 
meglévő falánk lazac állományt, csak egy rövid időre szóló megoldás. Ha a környezeti 
alapanyagok, a planktonok fogyasztása és feladása változatlan, a sikeres halak redukálása, a 
telítődés megakadályozása egyre nagyobb életteret nyújt a megmaradó és más, ehhez a 
változáshoz sikeresebben alkalmazkodó állománynak. Miközben a sikeres falánk lazac faj 
megmutatta a környezetnek a kitörés lehetőségét, és ezzel életmintát, életpéldát szolgáltatott a 
továbbfejlődés felé, a fogyasztói telítődés lecsökkenésével a falánk lazac megmaradó 
állományában várhatóan ugrásszerű újabb elszaporodási hullám várható. Ráadásul most-már 
az egy időre a fő konkurens nélkül maradó nem lazac állomány szervezetek egy részében is 
felütheti fejét a lehet másképpen gondolat, és a sikeres lazacok példáján felbuzdulva 
megtanulhatják a D vitamint termelő hidegfúziós szervezetek lebontását, semlegesítését, 
amely miatt egymással túl nagy azonosságú, melegfúziós állományok alakulhatnak ki. A 
szervezési és tervezési hiba oka ott leledzik, hogy a betegség kiváltó okát ezzel nem tudták 
kiküszöbölni, megszüntetni és az életforrásból folyamatosan d vitamin termelését, 
túltermelését megakadályozó hatásokat létrehozni. Okkal feltételezhető, hogy a tó vizébe 
beáramló napfénnyel és a gyorsabb új fotonokkal reakcióba kerülő víz és a szerves bomlási 
anyag szent hármasának az együtthatása változatlanul túl magas hidegfúziós D vitamin arányt 
hoz létre az életlánc aljában, pl, a planktonok szintjén, amelytől a tó a telítettsége és túl magas 
arányban jelenléte esetén elöregszik. A magas beépülő és lendületes foton arány valószínűen 
jobb hatásfokkal képes fogyasztani a tóban lebomló humin anyagokat, amely már a plankton 
állomány minőségi módosulását is kiváltja. A tó, mint korábban még jó egyensúlyban változó 
környezet túl magas tartó d vitaminnal terhelt plankton aránya túl nagy életnyomást hoz létre 
az ilyen többségnek engedni kényszerült melegfúziós szervezetekben, azaz bennük ez a túl 
magas ellenhatású hatóanyag arány zavart kelt, mert ennek gátolnia kell bennük egy fontos 
másik ellenanyag felszívódását, érvényesülését, a biológiai egészség kialakulását. Amely 
melegfúziós fogyasztók, pl., a falánk lazacok megtalálják az ellenszert a túl magas, nekik már 
káros mennyiségben termelődő (hidegfúziós) D vitamin lebontására, semlegesítésére, azaz a 
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túlszaporodott, ilyen mennyiséget termelő és planktonokban feladó energiahullám 
lefogyasztására, azok egy más szinten helyreállítják a biológiai egyensúly eltolódását, a D 
vitamin termelők korábbi túl nagy dominanciát. A falánk lazacok lehalászása valószínűen csak 
egy rövid időre oldja meg a krokodilok megbetegedésének és kipusztulásának, a szükségszerű 
továbbfejlődésüknek a problémáját. Ha ezt a megoldást választják, a lehalászást rendszeresen 
meg kell ismételni, és kérdés, hogy mi lesz a sorsa a D vitaminhiányos nagy tömegű 
halászzsákmánynak, ki lesz e feladó anyag továbbfogyasztója, ki viseli a soros megbetegedést, 
az egészségtelen hatáshiányos táplálék fogyasztásával, beépítésével. A másik kérdés, hogy a 
természetes halfajok D vitamint nem lebomló példányai meddig bírják a feladó természet D 
vitamin életnyomását túlsúlyát, hatását ellensúlyozni, képesek e egyáltalán ilyen megváltozott 
környezetet képező vizekben továbbra is elszaporodni, vagy a falánk lazacok helyét más, a 
példát sikeresen alkalmazó fajok veszik át? Az alsó energiahullám nyomása továbbra is 
fennáll, a korhadék és a szerves növényi mennyiség, a meleg és a víz, mint három fontos 
termelő feltétel, és ezzel a megváltozó plankton állomány rendelkezésre áll. A folyamat 
fejlődési lehetőséget hoz létre azoknak a sikeresen alkalmazkodó új változatoknak, amelyek 
képessé válnak a falánk lazacok részleges szimmetria hiánya ellenére ezen a táplálékon 
megélni, illetve olyan kiegészítő hatásokat termelnek, vagy és fogyasztanak, amely 
ellensúlyozhatja a táplálékban lévő hatóanyag hiányt, az egészség e hiányát. Az idő folyását 
és a fejlődést megakadályozni nem lehet. Bár az élet kétféle irányba, az árral sodródva és az 
ár ellen haladva is törekszik a megmaradásra, és nem mindig a sodrásnak engedő a nyertes fél, 
azonban a tartós áramlási rendezettség és az idő általában a megfelelő megoldás irányába 
továbbterjeszti a változást. A folyamatosan nagy feladói életnyomás, - márpedig a környezet 
elöregedése ezzel jár – előbb utóbb kialakítja a saját rendezettségi áramlásait, és a megoldás 
nem a természet rendjébe beavatkozás, a redukció, hanem a természet útjának és hatásának a 
segítése, a természetes irányú fejlődés. Ez azzal a következménnyel jár, hogy a megváltozott 
környezetben túl nagy lesz a D vitaminban hiányos feladás, és ezzel túl erőssé válik az addig a 
D vitaminnal fékezett szervezetek terjedése, hatása, dominanciája. A krokodil állomány a 
revolúcióban megtizedelődik, akár teljesen kipusztulhat, de valószínű, hogy lesz egy-két 
mutálódó megváltozó fogyasztási szokású hüllő, amely ezt követően más forrásból, vagy saját 
termelésű D vitamin hatóanyaggal, ellenanyaggal képes lesz alkalmazkodni és túlélni a társai 
megbetegedését. Ha nem a mutálódó megmaradó krokodilok, akkor más fajból erre a szabad 
életrésre, energiahullámra, életenergia áramlási csatornára szakosodó új alfajok hamarosan 
megtalálják a rossz minőségű feladó energiahasznosítási, kikerülési, regulálási, szabályozási, 
fogyasztási lehetőségét.  
A magasabb bonyolultságra fejlődés, a feladó hatásokhoz és a környezetváltozáshoz 
alkalmazkodás elkerülhetetlen, és bár egy időre egyre nagyobb energia befektetéssel 
elhalasztható, az egyszer elszennyeződött életfolyók megtisztítása helyett, a még tiszta 
életforráshoz, az isteni közösséghez fordulás, a sokféleség állomány besegítésének a kérése, a 
szaporodás és az alkalmazkodás a megoldás. A gyorsabb szaporodás esetén a sokkal nagyobb 
életrugalmasságú, fiatalabb állapotban, a sokféle kialakuló változat valamelyike bizonyosan 
sikeresebb megoldásra talál, és a társait követők a felismert megoldást, életprogramot 
adaptálva már megfelelő rendezettséget felvéve, átvéve túlkerülhetnek a kialakult 
életakadályon. A járt utakat és lehetőségeket még nem ismerő, kellően tapasztalatlan, bátrabb, 
sőt vakmerőbb, a régi tudásban hiányosabb egyedek kialakulása szükséges feltétel, amely az új 
dolgokkal, új utakkal kísérletező utód változatok valamelyike által akár véletlenül is a 
sikeresebb megoldásához vezethet. Ne felejtsük el, hogy előbb lőn az ige, a cselekvés, és csak 
ezt követően alakult ki a megértés, a dolgok működésének és összefüggéseinek a megértése. A 
talált új utak és alkalmazások többsége véletlenszerű események láncolatán át, alakult ki, 
amely jó útra találó kellő azonosságú egyed által megtalált jó fejlődési mintát hamarosan 
lemásolja a dolog jó hatását megértő életközösség. A sikeres fajtársat később követő, hozzá 
csatlakozó és később már együttfejlődő, kellő azonosságú genetikai csoport hamarosan 
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megtalálja a továbbfejlődéshez és a megmaradáshoz szükséges jó utat. Az sem mellékes, hogy 
a szaporodással a felvett mérgező hatások és anyagok is hígulnak, és a későbbi generációk egy 
idő után megtanulnak együtt élni, alkalmazkodni a már nem olyan nagy másságú, a rossz 
hatásában is mérséklődő idegen életanyagokkal és hatásokkal. Ne felejtsük el, hogy nemcsak 
a fogyasztó, hanem a fogyasztott is alkalmazkodik egymáshoz, azaz a fejlődés kölcsönös, 
nem mindig a szakadás irányába hat. A szaporodó képességét megőrző fajok, a szokásaik 
változtatása esetén, valamelyik kevésbé megbetegedő, ellenanyagot, ellenhatást, vagy és 
nagyobb szimmetriát kialakító fajtársukban megtalálhatják a megoldást, amely fajtárs 
dinasztia alapító életforrássá válhat az utókora számára. 
 
Hasonló életzavart észlel a szerző a környezetében élő félvad macskáknál. Elbutulás, erős 
visszafejlődés, életképtelenség, lélekhiány, a csirkehús egyre nagyobb undorral fogyasztása, majd 
kényszer esetén, a macskák egyre jobban visszafejlődnek, láthatóan egykedvűek, nem vidámak, 
apatikusak, betegek. A tüsszögéssel járó, feltehetően madárinfluenzaszerű, az állatorvos szerint 
macskanáthaszerű megbetegedés mellett erősen csipásak, és többségükben nem érik meg az évfordulót. 
A feltételezés szerint e macskák a krokodilokhoz hasonló, feladói energia minőség hiány és többlet 
eltolódásban, azaz belső átalakítási folytonossági problémában szenvednek, valamelyik fontos 
alapvető, az életlánc aljánál egy kicsit megváltozott életszint, hatóanyag, hatás hiányzik a szinte csak 
az etetett húst tartalmazó étrendjükből. A szenes meddőkkel tarkított szénporos környezetben nem 
élnek egerek, rágcsálók, és az általuk fogyasztható sokkal magasabb biodiverzitású, táplálékként 
hozzájuk mérhető energiaszintű állatok, rovarok, esetleges tücskök, még, vagy már valószínűen 
mérgező számukra. Az elbutult apatikus macskák már nem vadásznak, csak lézengenek, a 
fajkipusztuláshoz közelednek, valószínűen ez a faj, vagy csak a genetikai ág is elöregedett, nem 
alkalmas a nem hozzámérhető, eltérővé vált feladó táplálék hasznosítására. Lehet hogy életréshez, 
időréshez értünk a téridőben? Ilyenkor az okosabb békák megoldása a járható, amelyek a hozzámérhető 
táplálék hiánya esetén azonnal szaporodnak, és a tartalékaik elfogyása után a béka szervezetek 
lebomlása közben nagyságrendekkel kisebb feladó szinten továbbélni képes ebihal utódokra bomlanak, 
kisebb tömegszámú szervezeti szintre alakulnak át, amelyen már kapcsolatban maradnak a nagyobb 
egésszel, az eltérő minőségben és eltérő tömegszámban érkező feladói folytonossággal. Lásd. később 
az élet és a keveredés. 
 
 
Az aranymetszés, mint az élet megmaradását védő dominancia szabály érvényesülése: 
 
Az aranymetszésként ismert geometriai rend, az élet szerveződéseinél a jobbra és a balra 
csavarodás, az életspirál dominanciáját, a meleg, vagy a hidegfúziós rendezettségi eredőt 
határozza meg. Ha egy adott életszervezet az első szaporodási időszakában 1:2-höz arányú   
melegfúziós többségi dominanciával bír, akkor a nagyobb szimmetria felé fejlődés 
lehetőségében a szervezet hidegfúziósok hiányát pótló hatásokat vesz fel a környezetből, ezért 
a következő ciklus szervezeti eredője, utód és toboztermése, a szimmetria körül változva 2:3-
ra módosul, azaz hidegfúziós a kifelé áramló szervezetben a következő utódgeneráció férfias 
többségűvé válik. A következő időszakban a 3 részt képviselő, és enyhe férfias dominancia 
ismét megváltozik, a szervezet a környezetből megtartva a 3 rész férfias eredőjű, hidegfúziós 
genetikai állományát ismét felvesz a környezetből egy hozzá társulva neki jó hatású, a 
szimmetria felé segítő, de melegfúziós eredőjű, három egységes részecske családot, ezzel a 
következő kibocsátott nemzedék 3 rész férfias családi elődből és 5 rész nőies eredőjű 
alrészecskéből, genetikai hatásarányból ismét eltérőre módosul, de most-már a melegfúziós 
dominancia lesz a kellően erős és meghatározó. A következő fejlődési ciklusokban az öregedő, 
egyre nagyobb szimmetriába kerülő növények, fák, napraforgó, fenyő (toboz) páfrány stb. a 
férfias hiányát kiegészítve ismét férfiasabb felmenőket, családot, alszervezetet, munkásokat 
fogad, amellyel a közösségi arány 5: 8-ra, majd ismét ellenkező genetikai, nemű állomány 
felvételével 8:13-ra módosul. Tehát a kiegészítéssel és a felvett új tulajdonság hordozókkal 
a szervezetek aránya az aranymetszés természeti törvénynek tekinthető szimmetriájához 
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egyre közelebb kerül, és a lineáris életfolyamat alatt ez a szám a 1.618 körüli ideális 
különbség felé közelít. Ez az életben és a működési lehetőségben tartó ideális kisebbségi, 
többségi arány. Ha ez az arány a fejlettségnek és a kornak nem megfelelő, a szervezet 
szimmetriája és ezzel életképessége, alkalmazkodó képessége egyre rosszabbá válik. 1,6 arány 
alatt, közeledve az 1:1-hez (az XY-hoz) vagy túl nagy és káros szimmetria alakul ki, amely 
cselekvőképesség romlással és a fejlődés leállásával jár, vagy az 1,6- nál lényegesen eltérő, túl 
erős dominancia esetén, túl erős diktatórikus, a kisebbséget megerőszakoló, és ezzel 
együttfejlődési képtelenséget okozó, az életnek nem jó állapot fejlődik ki. (XXXy, vagy 
YYYx).  Az élet lehetősége tehát a kétharmados többség környékén a legmegfelelőbb, de 
ebből mindig visszafejlődik, és ha ismét túl nagy szimmetriába kerül, akkor meghasonlik 
önmagával. Hasonlóan káros az élet együttműködésére, szervezettségére, az együttfejlődésre a 
2/3-os arányhoz képest túl magas, túl egyértelmű dominancia kialakulása. Bár a többség 
ilyenkor egy ideig jobban fejlődik, de ha a neki szükséges jó hatásokat feladó kisebbségét 
elfogyasztja, és ezzel a környezetét ellenségessé teszi, és hiába fejlődik ki a jobb belső 
környezet, ha eközben elromlik és életellenessé fejlődik a külső környezet. Az élet, a 
megmaradás és a szaporodó képesség kulcsa ezen arányszámnak a megfelelő tűrési 
értéken belül tartása. Az életnek nem jó a túl nagy szimmetria, de e mérsékelt többségnél 
sokkal nagyobb különbség is a sikeres együttműködés, a fejlődés ellen hat! 
A téridőben fejlődő szervezetek mindig hozzájuk mérhető, általuk uralható táplálékot 
fogyasztanak, a dominancia, a fejlettség megtartása ezt követeli. Valószínűsíthető, hogy a 
megmaradás elve megköveteli a kisebbségben tartható táplálékot, a közös szervezetbe vonható 
eltartók uralását, befolyásolhatóságának a megtartását. Ha egy túl nagy falatot, vagy túl fejlett 
tápanyagot elfogyasztó szervezet elvéti ezt a fontos aranyszabályt, az életével fizet a 
tapasztalatlanságáért. A többséget és a szükséges dominanciát elvesztő, határozatlanná váló, 
magával meghasonló, túl nagy szimmetriába és továbbfejlődési ellehetetlenülésbe kerülő 
szervezetek hamarosan cselekvőképtelenekké fejlődnek. Amikor az egymással erőpróbára, 
vetélkedésre kerülő, egymást meggyengítők között felüti a fejét a viszály, a kétség, az egymás 
ellen fordítottaknál, a megosztottaknál fejlettebb, a megosztás hasznát élvező nevető harmadik 
kisebbség válik a dolgokat irányítóvá. A nagyobbakat és már túl azonos hatásokat termelő, a 
már tehetetlenül a túl nagy azonosságba fejlődő szervezeteket megosztó harmadik, általában 
az egymással már túl nagy azonosságú részeket, a rétegek belsejében, szinte a semmiből 
előbukkanó új életforrásokban, kisebb egységekben beáramolva, a kitermelt már túl sok 
azonosságon felszaporodó tömegével kezdi egymástól eltávolítani. A keletkezett életrésbe 
idegen, a kellő terülj-terülj asztalkára, feladó táplálékra, nyersanyagra talált részecske szervezet hatol be, 
amely életforrásként az eredet szálain visszacsatolva a jó hírt a megtalált Kánaánról, másokat 
is vonzva egyre nagyobb tömegeket csábít, enged be a kialakított bázison át a térségbe. Az 
idegen szervezet, hatás térnyerése egyre növekszik, és miközben differenciálva elfogyasztják és 
átalakítják a nekik megfelelő feladó anyagokat, időben gyorsabban növekszik a kibocsátásuk. 
Ha ez a kibocsátás a környezet résztvevői elszigeteli egymástól, és az életrés egyre jobban 
kiszélesedik. Ha viszont jó a beérkező faj, változat hatása, és az a vele együttműködő, őt segítő 
környezetbe beolvad, részt vesz a folyamatban, és sikeresen alkalmazkodik, akkor új vegyes 
változatok jönnek létre, és hosszú genetikai fejlődésben a jövevények asszimilálódnak a helyi 
közösségekben. A Földön kialakult történelmi és geológiai fejlődésből, megismerhető az 
egymást fogyasztó korábbi rangsor, az ok és az okozati következmény fejlődése. A keletkezett 
életrés szélesedése és a fejlődés nyomása eltávolítja egymástól a már túl nagy azonosságú, 
egymást már nehezen viselő részeket, amely miatt azok áramlási rendezettsége az életréstől 
elfelé, de az azonosság gömbszerűen kiterjedő toroid térrészeiben a másik féltekén egymás 
felé áramlássá fejlődik. Ez hozza létre az egymástól eltávolodó élőrétegek ellenkező részén az 
egymás felé áramlást, a túl nagy azonosság torlódását, a melegfúziós ellenpontot. Az idegenek 
beáramlási helyein általában keveredés és lehűlés, energiaszint csökkenés, (elvonás) befelé 
áramlás, a Föld mélyebb rétegei felé ható hidegfúziós, behatoló életörvény, és ezzel jobb 
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keveredés alakul ki. Lásd a mexikói öböl közelében a kb. 32 millió évvel ezelőtti megtermékenyítő, idegen 
behatolástól származó mágneses alommániát, és forró vizet termelő Bermuda háromszöget, (és a Jupiter Nagy 
Vörös foltját), ezek behatolási és landolási, később kiépülő bázis övezetek. Lásd a 198. oldal ábráját. 
A behatoló idegen genetikai anyag helyén magasabb változás sűrűség, gyorsabb keveredés, 
eltérővé fejlődés alakul ki, míg minden esetben kialakul egy melegfúziós ellenpont, 
ellenkormány, visszavonulók régi lélekcentruma, amely felé a menekülő hatások és a hírvivők 
is áramlanak. Mivel a rétegekben, a szabályos irányban nincs azonos minőségben, nagyobb 
egységekben radiális irányú, rétegből- rétegbe haladó jelentős átáramlás, ezért az azonos 
rétegben kétfelé, az életforrástól szétterjedés felé irányuló menekülő lamináris rétegáramlás, 
kettős terjedési és visszavonulási szimmetriahiányos, szélesedő front keletkezik. A behatolás 
helyszínétől befelé és szétfelé áramlás szükségszerűen létrehoz a réteg behatolásával ellenkező 
oldalon egy forró torlódó pontot, mivel a behatolók elől menekülők itt a másik irányokból 
érkező túl nagy azonosságúaknak torlódnak. Ez előbb csak információs szinten, rezgéssel 
terjed és összegződik, majd a fertőzés és a téridő foglalás előre haladásával egyre nagyobb 
gyulladássá fejlődik. A torlódás az adott réteg ellenpontján állócsomót és melegfúziós térrészt, 
irányító és szervező övezetet hoz létre. Akár akusztikus, akár információs, akármilyen 
energiaszinten terjedő energiahullámnak minősítjük a behatolás helyszínéről a környezeti 
áramlások és a rétegviszonyok által is meghatározott, ezért sok esetben deformált ki és 
szétterjedést, a hódítók és a felszabadítók, a lehet másképpen lehetőségét hirdetők elültetik a 
kétség, a másság magjait. Míg a beáramlások és a sikeresebben keveredők, egymással más 
közös eredőre fejlődők a visszavonulókhoz képest eltérőbbek, genetikailag sokfélébbek, és az 
egyértelmű dominancia kialakulása miatt sikeresebben életpiramisba építhetők, a 
visszavonulók általában kaotikusak, sok esetben fejet és észt is elveszítve menekülők, egyre 
jobban a nagyobb azonosságú saját fajjal keveredők. A túl nagy azonosságú egységeikről 
visszaverődő azonos frekvencia a térrész szűkölésével a benne fejlődők minél kisebb térészbe 
szorulásával, a fezsültségük növekedésével is növekszik. A következménye az lesz, hogy az 
elöregedett, túl melegfúzióssá, túl nagy azonosságúvá váló, egymással túlszaporodó, és a 
fúzióban megszaladó, minőségben hiányos mennyiségbe épülő részecskék, visszavonulva 
egymással ütközve, egymással szaporodva egyre több fiatalt küldenek a közeledő frontokra. 
Az utánpótlás, a győzedelembe és az igazságba és egymásba vetett hit döntheti el, hogy végül 
kié lesz a győzelem. Mivel a távolról érkező utánpótlási vonala, a távoli támogató utánpótlása 
sok esetben nagyon sérülékeny, sebezhető, és a térben közben áramló rokoni szervezetek által 
is kerülőre késztetett, leárnyékolt, elterelt, vagy elfogyasztott, ezért az esetek többségében nem 
elfoglalás, hanem csak genetikai változatossággal megtermékenyítés, sokfélévé fejlesztés és 
új, más szimmetria alakul ki. A melegfúziós térészben összenyomott, már egymással 
szaporodó genetikailag elöregedő életváltozat egyre nagyobb életnyomásúvá válva egyre 
gyorsabban szaporodnak, mennyiségbe fejlődnek, és igyekeznek az ellenséges hatásúakat 
kiszorítani, vagy részekben kikerülni az élet e csapdájából. A felszabadítók teret és energiát 
nyernek, így lehet némi befektetés árán látszólag ingyen energiára szert tenni. Mivel a 
behatolók nagyobb energiaszintű támogatója és az utánpótlás lehetősége kezdetben nem 
ismert, a túl nagy azonosságú, elöregedett fajok idegenebb mássággal megfertőzése 
többesélyes folyamatot indít el. A genetikailag elöregedett szervezetek gyakran folyamodnak 
minden áron a genetikai állományuk felfrissítésére, idegen, de ellenőrzött jó vérnek a 
szervezetbe keverésére. Az egyik ilyen lehetőség a Te csak Házasodj Ausztria módszer. A 
genetikailag elkorcsosult, elöregedett, túl nőiessé, túl melegfúzióssá váló állományokban a 
fejlődés és a változatosság, a kellő sokféleség hiánya esetén általában megreked a fejlődésben, 
és a túl nagy azonosságba fejlődés belső végpontjához, életfordulójához érkező szervezettség 
már önmagában nem tud megújulni. Ilyenkor idegen genetikai életanyag, friss, kellő másságú, 
de még elégséges azonosságú, nem túl nagyot és nem követhetetlenül, nem megérthetetlen 
változást létrehozó friss genetikai anyag, állomány kell. A szaporodás és a genetikai 
felfrissülés nemcsak eltérő gondolkodási lehetőséget és kellő sokféleséget, ezzel másféle új 
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termékeket, új hatásokat hoz létre, hanem az azonosság állapotából a nagyobb másság, a 
sokféleség felé fejlődést is elindít. A behatolók azonban genetikai anyagokkal illó anyagokkal, 
feromonokkal és hormonokkal is becsábított, akart, vágyott független részecskék is lehetnek, 
akiknek már vagy nem él a távoli támogatójuk, vagy az meg akar szabadulni e neki teher eltartásáról, 
ártalmatlanításáról, ezért hallgatólagosan tudomásul veszik az általuk kibocsátott, elküldött 
vendégek bekebelezését és beolvasztását. A túl nagy mennyiségű másság beeresztésétől, a túl 
eltérő idegen hatások túl nagy változtatásától viszont óvakodni kell, mert ez könnyen 
megszakíthatja a kialakult, megértett fejlődés folytonosságát. A túl nagy másság és az ezzel 
járó fejlődési képtelenség egyik végpontja az élet szakaszos fejlődési lehetőségének, amely 
éppen úgy megrekeszti az élet továbbfejlődését, mint a másik véglet, a túl eltérővé, és ezzel az 
együttfejlődésben és az együttműködésben megakadóvá válás. A túl nagy másság, a túl nagy 
eltérés együttműködésre képtelenné fejleszt, amely folytonossági hiányt, szakadást hoz létre, 
és további differenciálódásra, osztódásra tesz hajlamossá. Ezzel szemben a túl nagy azonosság 
lebontja az értelmetlenné váló határokat, megszűnteti az elszigetelést, de az egyesítéssel, az 
egyre nagyobb méretű közös, és már túl nagy azonosságú tömegbe épüléssel a szervezeti 
állapotot a melegfúziós, családi végállapothoz, a belső életfordulóhoz közelíti. Az ilyen fejlődési 
végállomás belső életfordulóra, periódusváltásra, életrobbanásra, kivirágzásra és újra kifelé 
áramlásra késztet. Amikor az egymással globalizációban egyesülő, már túl nagy azonosságú, 
melegfúziós X+X tömeg felgyorsult életversenyben, makroevolúciós folyamatba, keveredésre 
és vegyülésre képes nemesgáz állapotba fejlődik, az egészsége, a megfelelő életszimmetriája 
visszanyeréséhez hidegfúziós Y részecskéket, a kialakult fejlődési irányban még 
tapasztalatlan, az ilyen együttélési törvények betartásában még fejletlenebb idegenebb 
szervezeteket kell befogadnia a terébe. Az XX túl melegfúziós arány csak akkor állhat helyre, 
ha az isteni környezet ezt az életnek rossz arányt egy kisebbségbe kerülő Y idegenebb, kisebb 
azonosságú, a túl melegfúziós szervezetet megtermékenyíteni képes, fogyasztásra is alkalmas 
részecskeállománnyal is kiegészíti. E kisebbségi, a külső térrészből érkező, hidegfúziós Y 
egyesülni és összetartani képes részecskéket társítani kell a közös genetikai forrásból 
származó, túl melegfúziós eredőt adó X részecskékkel, és ezzel helyreállhat az energia 
szétszórás, kisugárzás és központosítás megfelelő XY aránya. Az XY arány azonban a túl 
nagy szimmetriája miatt nem alkalmas az eredményes életáramlásra, ehhez szükség van a 
tisztítótüzet kikerülő, újabb életfordulókra fejlődő, továbbélő idősebb X generáció jelenlétére, 
a szükséges dominancia megtartására. Az XXY arány már tartalmazza a kellően domináns 
többséghez szükséges aranymetszés arányait, a 1:2 arányát. Bár ez a kétharmados többség a 
szervezeti egység alapja még nem egészen van szimmetriában, az ilyen erősebben nőies 
szervezet, amelyben az egyik (leány X mindig kevésbé domináns, a másik idősebb anya X-hez képest, de 
ezzel ellentétben szex kromatint és kötődési lehetőséget tartalmaz) szervezet az energiát szétszóróvá, 
viszonylag, de nem túl nagyon szélsőségessé, bentről az életforrástól kifelé áramlóvá 
fejlődhet. Az ilyen szervezetben befektetőként 1/3-os arányban jelen van az apai, isteni 
kontroll, amely ha kell, megakadályozza a könnyen energiaszóróvá, meggondolatlanul 
költekezővé váló szervezetet a részecskeszaporítás, a kiadások túlszaladásában. Az ilyen 
mássággal kellően megfertőzött de melegfúziós eredőjű szervezetek közös egységei, a túl nagy 
azonosságú életforrástól távolodás, a külső élettérből beáramló, az isteni térből érkező, a 
beépültekkel már elégséges azonosságú hidegfúziós részecskékkel telítődés és keveredés 
közben, szinte észrevétlenül áthaladnak az életnek ideális 1:1 arányú életállapoton. Ha a 
szervezet kellően lendületesen fejlődik, nem akadnak el a túl nagy szimmetria kialakulásakor, 
valamelyik eltérő ritmusban, időeltolódással fejlődő szervezeti szint a viszonylag fiatal és 
lendületesen együttáramló, egymással sikeresen együttműködő részecske közösséget ilyenkor 
még könnyedén átviszi az élet első válságain, holtpontjain. Ez lehet az élet pattanásokkal 
terhelt pubertás kora, a nemi érés és a belső feltelés jegyeivel az első 1/7 periódus lejárása, 
majd később a második életperiódus végén, az embernél a 20 éves kor, a második évtized 
kezdetén a feromonokkal telítődés után, az ideális keveredés állapota. Az embernél évtizedes 
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stációkban, az életben a periodikus rendszer periódusainak megfelelő analóg ritmusban 
fejlődik az élet, a belső életforduló és a külső életfordulók között, amelyeknél a külső 
életfordulókban a melegfúziós többség kicserélődve hidegfúziós többséggé, és ilyen 
dominanciájúvá fejlődik. Ilyenkor az élet elindul a hidegfúziósoknak túl nagy azonosságú, 
őket már a túl nagy felbontásban taszító, a melegfúziós társaknak túl idegen, túl rendezett 
környezetből a belső anyai életforduló, szervezet felé. A hidegfúziós felmenői környezetet 
elhagyó vegyes szervezet, a külső életfordulóban hidegfúziós többséggel telítődve ismét 
lendületesen halad át az életnek csak az eredőjében jó szimmetriáján. Ilyenkor a korábbi XXY 
állomány 1/3-részének a kicserélődése, a már túl öreg melegfúziós szervezetek leadása, 
máshol és másban fejlett hidegfúziós állományra kicserélése, XYY arányú, a szokotthoz 
képest túl eltérően rendezett, nekünk még túl idegen és hidegfúziósabb állomány arányt, 
diktatórikusabb, központosító, centralizáló szervezeti állapotokat hoz létre. Az életkörök a két 
életforduló közötti ki és beáramlások, a keringések azonban az embereknél kb. 10 évente, a 
periodikus rendszerben átlagosan 10 életforduló után nagyobb szimmetriák kialakulásával, 
életakadályokhoz jutással, elporlódással és szétszóródással, revolúcióval jár, amelykor 
potenciálgátaknak tekinthető életakadály miatt túl nagy szimmetria, életáramlási ellehetetlenülés, 
már túl nagy állócsomó és még nagyobb határozatlanság alakul ki. 
Amikor a belső életfordulókban a túl nagy melegfúziós azonosság és a túl nagy változás sűrűség miatt 
kiszorulnak, vagy kihalnak, eltávoznak a szervezetekből a férfias, hidegfúziós Y részecskék, előfordul, 
hogy a maradék családokban, szervezetekben háromgenerációs XXX arányú, egy időben velük együtt 
élő, az Y részecskékre gyilkos, mérgező környezet és állomány alakul ki. Az ilyen túl melegfúziós, és 
az isteni közös szervezet képviselője által nem ellenőrzött szervezetben nagyon erős diktatórikus, 
jelentős szimmetriahiánnyal rendelkező többségi állapot alakul ki. A domináns legidősebb nőivarú X 
válik a közösség meghatározójává, a receszívebb középkorú és átlagos állapotú meny, vagy leány X- 
nagyon kihasznált és elfogyasztott indomináns állapotúvá válik, míg az elhalt, a családot elhagyó Y 
férfi nemileg megérő fiatal leány utódja erős szexkromatinnal a család csábítójává válik. A fiatalabb 
leány és az idősebb nagyanyai XX rendszerint együtt erősen meghatározó, a nőies állapotból a férfias 
hidegfúziós állapot felé fejlődő, és a korábbi férfias állapotból a nőies eredő felé fejlődő párosa túl erős 
szövetsége lép egymással, és nagyon kihasználja, elnyomja a családban ragadt indominánssá váló x 
menyet, vagy a két tűz közé került átlagos középkorú leány szervezetet. Ezzel együtt a családi 
szervezet kellően domináns többséggel és 1/3 arányú kisebbséggel életképes marad, de alkalmatlanná 
válik a további szaporodásra. Az ilyen szervezet a férfi nemiségű, az energiákat kellően centralizáló Y 
állomány hiányában nem tud tovább szaporodni, nem tud annyi energiát félretenni, hogy fiú, vagy 
leány utódot létrehozva, lendület energiában dús genetikai állományt felhalmozva befektethessen a 
jövőbe. Az együttműködésre és összetartásra képesebb vegyesebb, eltérőbb Y nélkül a túl nagy 
azonosságú, mindenki által csak költött, de nem termelt melegfúziós energia csak szétszóródik, a 
család, vagy az ilyen férfias, rendezett eredővel bíró tag, szervezeti rész nélkül energiában túl keveset 
termelővé, megtakarítás hiányossá, pazarlóvá és kaotikussá fejlődik. Az ilyen túl pazarló elnőiesedett 
szervezet nem tud átlagos eredőbe fejlődni, ehhez legalább két férfias egyedet kell felvennie az izotróp 
környezetből, azaz el kell érnie a 3:2 már elfogadható és nem túl diktatórikus arany életarány 
kialakulását. Az élet lineáris, folyamatosabb keveredése ellenére, ez sokszor nem elég jó hatásfokú, ha 
nem elég nagy az életnyomás, a viszonylag kis térben és időben is kevés eltérésre keveredő, túl nagy 
azonosságra fejlődés miatt az életkörnyezet azonossággal feltelve besűrűsödik. Az életciklus végére 
már olyan nagy lesz az azonossággal szennyezettség, az azonos minőség lokális túlszaporodása, hogy 
szükségessé válik egy rendkívüli nagyobb keveredés, nagyobb térben és nagyobb fejlettségi távolságra 
szétszórás, a szükséges mássággal kellő felhígítás. Az életperiódusok végén a revolúciós időszak ezt a 
rendkívüli keveredést, és a megszokottnál nagyobb életnyomással váltakozás az élet lineáris, 
megérthető folytatásához szükséges szétszóródást hozza létre. A nemlineáris, nemesgáz elporladással is 
járó változás, egy nagyobb rendszer ideg és neutron áramlásán áthaladás, a túlgerjesztés, vagy és 
féreglyuk kialakulása ezt a szükséges szétszóródást kellően rövid idő alatt megvalósítja. Ez a 
cserélődés, keveredés nélkül lokálisan túlöregszik az élet, túl nagy lesz az azonossága, és a 
fogyasztásával túlságosan kimeríti, a saját hatásaival elszennyezi a környezetét, ami miatt az elveszíti 
az átlagos, sokaknak életre alkalmasabb semleges állapotát. Lásd később az élettér és a szervezettség 
fiatalon tartása. 
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Életörvények, leszálló pályák, landoló terek, befogadó szervezetek, mint az azonosság 
gyűjtői és koncentráció, átalakítás után, új lokális életforrásként a helyi másság 
kibocsátói. 
 
A térben és időben összekeveredő, máshol szétváló, differenciálódó részecskék, valamilyen 
irányban áramlanak, és másokkal azonos (közös) célokba tartanak. Az ilyen helyeket, az 
életutak találkozását eredményező térrészeket, Vertexként, közös pontszerű térrészként, 
valamilyen hatásban, a találkozó, eddig összetartó minőségben egy ideig biztosan sűrűsödő 
térrészként, útkereszteződésekként, elágazásokként és információ és hatáscserére alkalmasabb 
térrészként, piacként, települési lehetőségként ismerjük. A hatáscserére alkalmasabb közös 
térrészhez közeledők azonban gyakran csak addig vonzzák egymást, amíg többleteik és a 
valamilyen más minőségben kialakult igényeik, hiányaik hatáscserére, az életanyagok 
keverésére serkentik. Ilyenkor a hatáscserére alkalmasabb térben, vagy idősíkban, rétegekben 
történő forgalmasabb, sok helyről viszonylag egyforma távolságról sikeresebben elérhető 
közösségi pontszerű térrészeken egymásnak megfelelő, kiegészítő, hiányhatásokat adhatnak, 
cserélhetnek. Ha ez a cserére alkalmas (települési) térállapot, az egyre több letelepülő miatt 
kellő arányú frissítés nélkül túl tartósan fennmarad, akkor a közös térrészbe érkezők 
aurájában, vonzáskörzetében változó részecskék egyre jobban összekeverednek. Ha a helyi 
közösségek nem megfelelően keverednek távolabbi térségek kellően analóg szervezeteivel, a 
túl kis térben és túl szűk közösségben egymás között szaporodók, a hatásaikat rendszeresen 
kicserélők nemsokára egymáshoz képest túl átlagossá, egymással egyformákká fejlődnek. A 
túl kis térben és túl kevés szereplővel való keveredés nem engedi a túl nagy másság lokális 
kifejlődését, ezért idővel a kis térben keveredők létrehozzák a saját egyedi életkeverék 
azonosságát. Ez az egymással túl nagy azonosságúra kikeveredő, (vegyülő) életminőség ettől 
kezdve, - ha túl nagy mennyiségre szaporodik, ellehetetleníti a sorstársai életét. A túl nagy 
azonosságban azonos gondolatok, azonos cselekvések, azonos dolgokat készítők, és másoknak 
azonos hatásokat átadók alakulnak ki, amely életunttá és elöregedővé, egymást 
nélkülözhetővé, azaz kölcsönösen elértéktelenítővé, fontosságot és megbecsülést vesztővé 
fejleszti az életet. Ez a megbecsülési hiány, az érvényesülési hiány, a túl azonos reakciók 
nagyon megnövelik az élet feszültségét, és könnyen együttgondolkodásra, együtt cselekvésre 
és rezonanciára tesznek hajlamossá. Az átlagosság bármilyen új eredőt hoz létre, az egymás 
közötti viszonyban túl nagy azonossághoz vezet, pl, a kék részecskéknek a sárgákkal keveredése, 
egy idő után csupa átlagos zöldnek látszó részecskéket hoz létre. Minden más hatáskeverék, ha 
közben kellően nem táplált a mássággal, ha nem távolítódik el a térségből, a szervezettségből a 
kikeveredő túl nagy azonosság, az elődöknek konkurencia, hasonlóan fejlődhet átlagossá, 
azonossá, elértéktelenedést növelő hatássá. Ilyen élet és hatásgyűjtőknek, részecske gyűjtőknek 
tekinthetők a szervezetekben nagyobb szimmetriában lévő, a gerinc csontok által jobban árnyékolt 
térrészek, amelyekbe eltérő irányokból beáramló idegenebb részecskék és a saját körforgásokból a 
környezetből visszatérők keverékei, nagyon sok vörös vértestként ismert, nagy azonosságú 
sejtegységbe, itt alakuló sejtközösségbe, családba épülnek. A gerinc környéki területek, térrészek 
azonban nemcsak gyűjtik és szaporítják, lokálisan besűrítik az élethez szükséges mennyiséget, hanem 
folyamatosan kellő arányban bocsátják be (ki) őket a szervezeteinkbe,a szervezett élettérbe, és a 
neutrálisabb fehér vérsejtekkel felügyelik, védik a beépülőket más konkurens fogyasztóktól. Miközben 
az vörös vértestecskéket, életbuborékokat beeresztik, eközben a saját szervezetben keletkezett, már túl 
nagy azonosságú fiatal részecskéket szinte folyamatosan kiszórják, kisugározzák, a környezetbe és az 
aurába terelik, amely határain élő átlagosabbak szabályozzák a környezettel kialakuló hatáscserét. 
Ha egyes már térrészekből kiszorult, eltávolított, túlszaporodott szervezetek olyan sikeres 
Vertexre, célokra, életterekre találnak, amely térrészben éppen nagy hiány van a saját vagy és a 
közösségeik által előállított hatásaikból, és ezért megnő a kereslet rájuk, az igény és a megbecsülés 
miatti felértékelődésben az adott térpontról az ott leadott hatásokból, élettermékekből a 
visszaterelődés aránya lecsökken. Bár a többlethatásaikat a térrészbe szállító részecskék nagy 
eséllyel és statisztikai valószínűséggel vissza-vissza fognak térni az a már másra elcserélhető 
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hatásokat kitermelő, kibocsátó térrészhez, az anyatérhez, az életforráshoz, a hatásforráshoz. A 
sikeres hatáscsere, a tevékenységük felértékelődése arra fogja serkenteni őket, és a sikeres 
tevékenységbe bevont társaikat, hogy egymás után egyre többször megismételjék a hazai 
környezetnek és a cserére vállalkozó környezetnek, szervezetségeknek is jó hatású hatáscserét, 
az élettermékeik cseréjét. Ezzel a saját élőhelyen csökken a kitermelődő azonosság 
életnyomása, a szükségesnél és a megfelelőnél nagyobb aránya, miközben olyan, e térrészen 
az elfogyasztás, átalakítás miatt hiányzó minőségre, más hatásokra, árura tehetnek szert, 
amellyel sikeresen élénkíthetik a hazai térrész érdekességét, életforgalmát. A lokálisan 
leértékelődő, elöregedő, már senkinek sem kellő minőség tehát keresett fiatal jó minőséggé 
fejlődhet, ha olyan környezetbe kerül, amelyben ez a minőség a kereslethez képest kevés, 
amelyben felértékelődik, nagyobb megbecsülésre számíthat. A lokális túltermelődés tehát a 
már túl nagy mennyiségben jelen lévő túltermelt hatások nagyobb távolságra eljuttatásra 
serkenti a hatás kitermelők azon részét, (közvetítők, kereskedők, szállítók és szervezők, a csere létrejöttét 
segítők) akik idejében felismerik a hatáscsere lényegét és előnyeit. Ez létrehozott egy szabályt, 
hogy amennyiben egy életterület, körzet a túltermelt hatásokkal betelik, nagyon feltelik, ezzel 
leértékeli magát, és a sikertelen cserében résztvevőket, a túltermelést kitermelőket, akkor a 
már nem kelendő hatásokat újra össze kell vonni, be kell gyűjteni és átalakítva mássá téve még 
nagyobb életnyomással, még messzebb eljuttatni, nagyobb térrészben szétszórni. Ha a kisebb 
élettérben keveredést és kialakult hatáscserét egy lineáris életfolyamattal azonosítjuk, akkor a 
hatástér betelését, a termelt minőséggel telítődés kialakulását, az élettermékek visszavonását, 
kitermelői élettérbe, az életforráshoz, a saját vertexhez visszagyűjtését, a szervezetek elhalás 
előtti összeomlásának, a nova állapotnak, megváltozó minőségben újabb kiáramlást létrehozó 
életfázisnak tekinthetjük. Ez egy körciklus, életciklus vége, a körfolyamat nagyobb térre 
kiterjedő igényének a jelzése. A túl nagy életnyomást létrehozó Vertex, a saját életforrásba 
visszaáramlás az azonos minőség kikerülhetetlen egymással ütközése, összehasonlítása 
elkerülhetetlenül minőségi változást, nagyobb életnyomással újabb kiáramlást, távolabbi 
térrészbe eljutási lehetőséget hoz létre. Ez azonban már megváltozott minőségben, átalakulva, 
nagyobb tömegsűrűséggel jár, amelyben a hatások kívülről kellően másnak, fiatalabbnak, 
felfújtabbnak, az elöregedett kék és a visszaérkező piros keverékéből rózsaszínűnek látszanak. 
Ezt a felfújtabb rózsaszínű, vagy világoskék, (a beépült öregebb ismert, és a beépített nem 
ismert, megváltoztatott, átalakított hatások arányaiktól függő színű) életkeveréket látjuk a 
tudatunkkal kellően fiatalnak, üdítőnek, az életbe örömöket és jó hatásokat beszállítónak. A 
fiatalabb, újszerűbb csomagolásban azonban sok eredeti öreg minőség, ionos túl ismert és sok 
helyen már káros mennyiségben lévő alapanyag is jelen van, és csak később derül ki, hogy a 
megszerzett fiatal hatás, lényegében sok elavult, a célra alkalmatlan, vagy már rövid életű, 
egymással együttműködésre, szinkronitásra képtelen alkotót tartalmaz. Ha a nagyobb 
távolságra eljuttatott élettermékek piaca is kimerül, és nagyobb tér is betelik, vagy és életunttá, 
ellenhatásúvá fejlődik a céltermékkel szemben, akkor egyre nagyobb mértékű térszerkezeti és 
vegyületi átalakítás, minőségi fejlődés szükséges, a túltermelés, vagy a megváltozó hatások 
kijuttatásához, szétszórásához eladóképessé, hatáscserére alkalmassá fejlesztéséhez. Ilyenkor 
egyre nagyobb energiaszintű változást kialakító ciklusvég, makroevolúció, a keveredést 
nagyobb térséggel létrehozó, egymáson elmozduló nagy szervezetek változása is szükséges. 
Ez az időszak a revolúció, a lineáris, megérthető hatáscserére továbbra is alkalmassá tételhez 
szükséges megújulás, változás, nagyobb térrészek egymáshoz képesti nagyobb elmozdulása. 
 
Az ilyen, a hatásokat sikeresen megváltoztató, másfélére elcserélő, átalakító pontszerű térrész, 
szervezettség mindaddig csökkent kibocsátóvá, azaz semlegessé, elnyelővé és befogadóvá 
válik azokra a hatásokra, amelyekre az igény nagyobb a kínálatnál, és a kereslet többlet, a 
hiány megléte vonzani fogja a közelben erről értesülő, vagy és ezt a felértékelődést, - mint 
megbecsülés-növekedést érzékelő szervezeteket. Ha viszont egy térrész befogadó és elnyelő, 
felvevő képesebb állapotba fejlődik, a beáramlásnál gyorsabban az ellenirányban is terjedő információs 
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láncon, hamarosan el fog terjedni a jó tér hatáscserére alkalmas lehetősége, és egyre több olyan 
részecske, később induló, a hatásait és a képességeit is magával szállító fecske, (raj) fog 
áramlani az adott cél, befogadóképes térrész, szervezettség felé, amelynek a jó híre elterjed. 
Mivel a sikerhír és a jó információ rendszerint gyorsabban terjed, mint a kudarc és a rosszhír, 
ezért az ilyen téridős helyeken időben és a tömegben is növekvő számú, a hatásait és az 
élettermékeit, a tudását és a reprodukáló képességét, vagy és a távolabb keletkező, ott már 
túlkínálatban lévő élettermékeket is oda szállító részecske, közöttük sok rosszul és túl későn hírt 
kapó, túl későn megérkező fecske fogja felkeresni. A túl későn ébredő, későn induló fecskék, a 
rosszul értesültek, a későn ébredők mindig akkor érnek az ideális tartózkodási, vagy 
költőhelyre, az életnek jó élettérrészbe, mire az már a korábban keresett hatásokkal legalább 
részben telített, és amikor már nem olyan ideális, amikor már nem olyan paradicsomi. A túl 
későn ébredők, a túl nehezen, túl sok veszteni való, anyagi teher miatt csak későbben indulók, a 
kétkedők és a bizonytalanok, a rosszul, vagy és későn értesültek csak a sikeres úttörők, az 
előnyös térállapotot learatók után, és már akkor érkeznek a korábban valóban jó, de már csak a 
hírében jó hírű helyre, amikor az már túltelítődik, amikor a hiány más telitettségbe, vagy 
túltelítődésben, ellenszenvbe fordul, fejlődik. A kezdetben hiányt kielégítők felé ható 
vonzalom, a hatásokat és ilyen már felesleges hatásokat leadókkal túltelítődésre fejlődve 
addigra már a beáramlott, beérkezett hatások rossz tulajdonságait is megismerő, megunó, a 
további befogadásra már érdektelenné váló, taszító életnyomássá fejlődik. Mire a későn érkező 
lemaradók megérkeznek a Kánaánba, a régóta áhított paradicsomba, a hatásaik felvételére és a 
termékeik elhelyezésére alkalmas, ezt igénylő térrészekbe, addigra az már a korábban érkező 
azonosságokkal túltelítődő hatásaikból túl nagy kínálat miatt az igény lecsökken. A túl sok 
kínálat miatt a hatásaik és az elavult élettermékeket kínáló portékákkal a közvetítők is 
leértékelődnek, elértéktelenednek, a már senkinek sem kellő hatásokat továbbra is beszállító, 
és ezzel már az életteret túltöltő, túltelítőket már semmire sem becsülő, őket és a portékáikat is 
kitoloncoló pokollá fejlődik. 
A téridőben elértéktelenedők és lemaradók, a rosszul értesültek, a hatásaikkal nem jó 
élethelyzetet létrehozók mindenhol kisebbségbe és elszegényedésbe kerülnek. A 
csereképességben és a hatóképességben csökkenő, egymással elég nagy azonosságúak, az élet 
jó lehetőségeiben folyamatosan kimaradnak, mellőzöttekké válnak, együtt elértéktelenednek. 
Az ilyen egyre kisebb hatóképességű, egyre szegényebb szervezetek, amint megtudják, hogy 
valahol nő a kereslet rájuk, és a leadható hatásaikra, - ha tehetik – és nincs veszíteni valójuk, - 
főleg ha nincsenek kibogozhatatlan függőségi kapcsolataik, szinte azonnal mozdulnak, és a jó hírű, őket 
a jellegzetes tulajdonságaik, képességeik miatt alkalmazó, vonzó hatású térrészekbe, 
szervezettségekbe áramlanak.  A nincstelenség és a szegénység, a túl kicsi részecskecsoport, 
szervezet egyik lehetősége az idejében érkezésre éppen a kötetlenség, a szabadabb elhatározás, 
a gyorsabb reagáló képesség. Ezzel szemben hamar kialakultak a túl nagy szabadságfokú, 
másokkal nem egyeztetett terjedést akadályozó határfelületek és a potenciál gátak. Az 
utóbbiak azt is jelentik, amely részecskéknek túl kicsi a hatóképességük, a potenciáljuk, azaz 
kicsi az azonosságúk, az áthatoló képességük, azok bizonyos akadályokon nem tudnak átjutni. 
Az áthatolóképesség azonban az azonos, lineáris soros, szabályos rendezettség, a 
koncentráltabb támadáspont kialakulásával nő, és minél kisebb felületre koncentrálódik a 
közös lendület, (Pl. a bolygók soros együttállásánál) annál sikeresebb behatolás, annál 
távolabbra eljutás lehetséges a hatásaikat és az utódaikat is magukkal vivő részecskéknél. A 
lineáris soros rendezettség növelése, a viszonyok azonos rendezettsége segít a behatoló 
képesség növelésében, és a szervezett közös áramlás sikerében, a genetikai hatások és a 
kitermelődő azonosság minél távolabbra eljuttatásában, ezzel távolabbi térrészeknek az adott 
minőséggel megtermékenyítésében. Ha a sikeresen és messze eljuttatott genetikai anyagok, az 
adott szervezettség által kialakított téridőbeli elrendezettségű élettermékek olyan távoli, ezeket, 
illetve a rossz és káros hatásaikat még nem ismerő térrészekbe, szervezettségekbe jutnak, 
amelyek még nem viselkednek ellenszenvvel, vagy náluk ilyen hatások nem lévén, egyenesen 
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igénylik az idegen és újszerű hatások, termékek behozatalát, beengedését, akkor a saját 
hatásait és életkeverékét, a produktumait nagy távolságra, ezen minőségben hiányos helyekre, 
térrészekbe eljuttatók megszabadulhatnak a nekik már terhes túltermeléstől, és cserében náluk 
már hiányzó jó hatásokat vihetnek haza. Az egyre távolabbra eljuttatott hatáscserével azonban 
van egy gond, hogy a hatáscsere nagyobb távolságra csak egyre nagyobb tömegben 
eljuttatható élettermékek esetén gazdaságos, reális. Mindig van egy téridő korlát, amelynél a 
megszokott egységekben eljuttatás, a legideálisabb szervezés, oda vissza megrakott 
árucserével sem gazdaságos, amikor már nem érhető el olyan különbség, árrés, érték és 
hatástöbblet, amely gazdaságossá és reálissá teszi az eljuttatást. Tehát egyre nagyobb 
egységekben és egyre nagyobb távolságba szállítás gazdaságos lehetősége véges lehetőség. Ha 
az ilyen lehetőségek kimerülnek, ez vezet a fejlődési ciklus végéhez, az új piacok szerzési 
igényéig, a máshová, nagyobb távolságokra kiépítendő utak létrehozásáig. Lásd a 2. világháború 
előzményeit, a túltermelési és a gazdasági válságot, majd az ebből kivezető utat kereső német nemzeti államok 
korát és az útépítést és területszerzési igény kialakulását. 
Az élet körforgása akkor erősödik fel nagyobb energiaszinten, nagyobb tömegszámot, és 
nagyobb térrészt érintően, amikor a helyi hatáscsere lehetőségek betelnek, amikor a közelebbi 
hatáscsere realitásai, gazdaságossága elveszik. Ilyenkor nagyobb tömegek indulnak el más 
világ, más vidék felé, és vagy az adott rétegben való életáramlás forgalma, ezzel a hatáscsere 
lehetőségeinek az élőrétegben kimerítése is megnövekszik. Ha már az adott élőrétegben 
szinten minden lehetőség kimerül, és már nem működtethető gazdaságosan a hatáscsere, akkor 
a réteges toroid szervezetekben a hatáscsere az egymás mellett, egymásban és egymáson kívül 
lévő, távolabb, és nagyobb energia befektetési igénnyel rendelkező rétegek közötti cserére, 
vagy új élőréteg, új élettér, szervezet építésére, a szaporodásra is átterjed. Azonban a térben és 
időben az örökkévalóság óta folyó hatáscserében az egymás melletti rétegek is betelhetnek a 
kölcsönös hatáscsere és élettermékek lehetőségeivel, és ekkor a rétegek között is túl nagy 
azonosság, a feleslegessé és értelmetlenné váló határok lebomlása, globalizáció, 
rétegegyesülés fejlődik ki, amely a felgyorsuló hatáscserét, élettermék cserét még egy ideig 
reálissá teszi. A radikális irányban, a volt határokon át kiépülő új utak és lehetőségek egy időre 
elláthatják a határok miatti kialakult végek nem megfelelően telítődő térrészeit, de a centrális 
fejlődés utáni köztes rétegek, a mezsgyék fejlődési lehetősége is véges, ezek viszonylag 
gyorsan betelnek a már korábban beáramlott vegyes átlagos élettermékek kellő telítettségétől. 
Ha az egyesült rétegek köztes térrészei, a mezsgyék is betelnek, ismét kialakul a 
gazdaságtalan, túl távolra elszállítás igénye, és a nagyobb energiaszintű körforgás, a távolabb 
élőkkel való hatáscsere megszervezése. A rétegek betelése, túl nagy azonosság és túl nagy 
életnyomás kifejlődése, a túltermelt (már az ott élőknek is rossz) hatások elhelyezési 
ellehetetlenülése, és a saját élettér feladó alapanyagokban, a szükséges hatásokban kimerülése 
egyre nagyobb életválságokat hoz létre. Ez egyre távolabbi, de a hatáscseréhez még kellő 
azonosságú térrészekkel való kapcsolatépítés szükségességéhez, és a bolygóknál, más 
bolygókkal való hatáscsere kialakítási igényét hozza létre. A könyv végén hamarosan megérthetővé 
válik, hogy a folyamat a természet és az isteni igazgatás közösségének a megoldásában miként működik. Ez a 
viszonylag egyirányú, az idő és a fejlődés (hatáspár) létrejöttét és a hatásbeli áramlások 
főirányát, az idő tengelyét is meghatározó lehetőség, ozmózissal segített és nemcsak az 
idegcsatornákon, hanem az életsejtekben is az elöregedett hatások ilyennel még nem 
rendelkező, a fejlettségben és az időritmusban is eltolt állapotú külsőbb térrészek, a külső 
határrétegek és a közös mezsgyék felé továbbadása felé fejlődik. Ha a mezsgyék betelnek, 
akkor ismét centrálissá, radikálissá fordul a fejlődés, a hatástovábbítás, mindig arrafelé, amely 
irányban az adott, kikevert, létrehozott életminőségben még nincs túltelítettség. Ha már 
lamináris irányban nem lehet, akkor jön a radikális kifelé, vagy befelé áramoltatás, és ha ezek 
a lehetőségek újra kimerülnek, jön a nagy isteni körforgás, az egymással érintkező, de már 
életunt határfelületek, a határok elmozdítása, megváltoztatása. Ha az Isteni közös tér nagyobb 
életbuborékjai, a határfelületeken kialakult túlkínálat, torlódás, ellenszenv, egymás ellen ható 
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következményeiben túl nagy életnyomásra fejlődnek, a kialakuló nyomás egy időre eltávolítja 
a határfelületen élőket egymástól, új köztes, az elődeinél nagyobb életnyomású kevert 
azonosság, új vegyületű életbuborék alakul ki. A téridőben nem teljesen egyenlő, és nem 
teljesen párhuzamos határfelületeknél, az életnyomás, a térnyomás x értékkel növekedése 
közben mindig eljön az az eltávolodási eredő, amikor a nagyon mélyen egymásba vegyülő, 
nagy életfelülete keveredő minőség annyira eltávolodik egymástól, hogy az engedő irányba az 
elmozdulás létrejön. Ilyenkor gyakran letörnek és lekopnak a túl nagy különbségek, a 
potenciál hegyek és betelnek, betemetődnek velük a potenciálhiányos völgyek szurdokai. Ez a 
korábbi már túl nagy különbség csökkenéséhez, az egymáson elfolyódás, átlagosra keveredés 
közben elmozduló rétegek feszültség csökkenéséhez, és új térpozíciók kialakulásához vezet. A 
viszonylag még egymásnak idegen, egymás rossz hatásaival még nem telítődő térrészek 
egymás mellé kerülésével, új élet-párok kialakításával, a korábbi hegycsúcsok az őket 
megfelelően kiegészítő hatáspárt adó völgyekbe kerülhetnek, változatos nagy életfelület, 
szimmetriaréteg alakulhat ki. Az ilyen a téridőt sikeresebben kitöltő állapotban csökken az élet 
feszültsége. Az isteni tér életbuborék malmainak, a határfelületek egymáson elmozdulásakor 
bár lemorzsolódás, de kiegyenlítődés is kialakul, és a túl nagy különbségek periodikusan 
lecsökkennek. Ha valamely melegfúziós szervezet nagyon felpörög, túl magassá válik a spinje, 
a szimmetria síkján az időegységre jutó részecske kiszóródása megnő. Ez azzal a 
következménnyel jár, hogy a toroid mérete az átmérőjében megnyúlik, egyre nagyobb 
nyomást gyakorol a környezetére miközben a táguló toroid belső átmérőjének, térrészének a 
növekedése, egyre alacsonyabb életnyomású, más már túl nagy életnyomású térrészéből át és 
betelepülésre alkalmas térrészt hoz létre. Mivel az ilyen szervezetek anyagcsere forgalma 
megnő, a már lendületesen fejlődő térben kialakuló fellendüléshez, egyre több, alacsony 
életnyomású jó élettérre vágyó részecskét engednek be, vesznek fel, alkalmaznak a 
környezetből. A növekvő anyagcserével megnő az időre jutó azonosság visszaáramlása, és a 
hozzájuk keveredő idegenebb másság aránya beáramlása. Az ilyen terhessé váló szervezetben, 
belül sokasodó, egyre több hatást termelő, de az új életterméket a külső élettér telitettsége, 
vagy a termék fejletlensége miatt kibocsátani még nem képes szervezetben egyre magasabbá 
válik az életnyomás. Mivel azonban a munkaerő és részecske felvétel, a beáramlás is nagy 
tehetetlenséggel bír, a kiáramlás akadályoztatása ellenére a belső tömeg és az élet nyomása 
tovább növekszik, a szervezetben vegyes, egymással nagy azonosságú, sikeresen 
együttműködni képes vegyes új állomány fejlődik ki. Lásd a 14 és a 15. ábrát a 133 és a 140. oldalon. 
 
Az ilyen nagyobb megbecsülésre, a hatásaikat befogadóbb élettérrészre találó úttörőktől 
visszaérkező jó jelzések hatására, rendszerint időben növekvő, de nagyon kicsi anyagi 
valósággal, (esetleg negatív energiaszinttel, adóság felhalmozással, visszaadási ígérettel), rendszerint 
veszíteni valóval már nem nagyon rendelkező tömeg indul meg a megismert, áttelepülésre, 
letelepedésre és megélhetésre, jobb életélmények adásra képes cél, térrész felé. A kezdetben 
csak kevés, és hiányokat kielégítő egyedi hatással, képességgel, tudással rendelkezőket, a még 
jobban megbecsülteket egyre többen követik, és a felderítő, úttörő részecskék, az első fecskék 
által a megismert célt, és a megismert utat, a többieknek megadott koordinátákat a később 
utánuk áramlók követik. Ilyen esetben a nem mérhető tömeggel, vagy már negatív tömeggel, 
energia hiánnyal rendelkező részecskék nagy tömege indul el a környezeti térből, közelről és 
sokszor távolról is, főleg ezek közül sokan csak akkor értesülnek a jónak hitt lehetőségről, amikor ez már nem 
jó, hanem az odaáramló azonosságokat nem befogadó, velük a minőségükben már az igényhez 
képest túltelítődő vagy és taszító állapotba fejlődött. A már megismert jó és járható irányokat 
követők tehát azon sikeresek nyomaiban áramlanak, akik valamerre jó irányra, befogadó 
életforrásra, jó vertexre leltek. A szervezetekbe beáramló részecskék, amikor munkafelvétel és 
növekedés, alkalmazás kezdődik, tömegesen keresik fel a meghirdető, felvevő téridő helyeket, 
szervezettségeket, és közös szervezetekbe, térségekbe épülve egyre nagyobb tömegbe 
fejlődnek. A sikeresen egymásra találó, és a sikeres együttműködés, hatáscsere után egyre 
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nagyobb lendületre fejlődő részecskepárokat, a már jó irányba haladókat hamarosan mások is 
követik, és a sikeres párkapcsolatban megfoganó, még csak embrionális, kicsi, alacsony 
tömegszámú szervezetbe, - mint új életforrásba - hamarosan egyre több, éppen a szükséges 
hatásokat megfelelő időben és arányban beszállítani képes alkalmazott társul, érkezik. A 
magzati csirákból az anyai életforrásokban, a tömeges beáramlástól védett térrészben a sikeres 
hatáscserét, termelést végzők és a közvetlen környezetnek már jó hatásokat leadók egyre 
nagyobb szervezetekké fejlődnek, ahol a kezdetben még nem mérhető és nem tapintható 
kezdeti kicsi részecske tömeg állomány, egyre nagyobb szervezett közös egységgé, a genetikai 
főállományokat és ezzel a szervezettség irányítóit, az új szervezetnek testet és lelket adó 
anyaszervezet és az apaszervezetnek a közös utódjává fejlődik. A sikeres, de kellő 
dominanciában szervezett, ide társuló, egy új hatás, vagy és életforrást (hatáskeveréket) 
létrehozó, új szervezetet alapító magzati állományban fejlődő sikeres párok, a kezdeti 
résztvevők egyre több segítőt igényelnek, egyre több kellően jól ismert megbízható társukat 
vonják be a közös hatáscsere működésének a fenntartásába, egyre nagyobb rokoni dinasztiává 
fejlődnek. A rokonságot, a melegfúziósabb állományt kellő arányban behívó, alkalmazó 
szervezettségek egyre több idegenebb, külsőst alkalmazhatnak, vonhatnak be anélkül a közös 
szervezetbe, hogy az aranymetszés és az alkalmazás arányait megsértve, a szükséges 
dominális többséget megtarthassák. Ez a feltétele a szervezet kiegyenlítetten és tartós 
fejlődésének. Ha az idegenek aránya nagyon túlnő, azaz a saját x, egymással békésebben 
kijövő rokonság mellé túl sok Y egymással összetartó idegent alkalmaznak, akkor egy idő után 
az összetartóbb idegen közösség átveheti az irányítást, a szervezettség felett. Több iylen 
összetartó YY közösség egymással halmozódása, nagyon felgyorsuló, túlkoncentrált 
támadásponthoz, nekik jó, de a környezetnek már nem jó túl gyors fejlődéshez vezet. Hasonló 
életzavart okoz a túl magas arányban bevont saját azonosság, az XX aránynak az Y-hoz 
viszonyított növekedése. A saját, szubjektívabb, érzelmileg több kötöttséget adó részecskék 
alkalmazásának a túl magas aránya egyre jobban megköti a szervezeti vezetők kezét, 
lecsökkentve az egyenlő bánás és az egyenlő elosztás lehetőségét. A szubjektív érzelmi alapú 
alkalmazáshoz vezető szervezettségek hamarosan túl differenciáltan osztják el a terhelést és a 
javakat, ezrét túl magas feszültség és együttműködő képtelenség, ráadásul egyre 
gazdaságtalanabbul működtethető szervezetekké alakulnak át. Minél nagyobb a nem termelők, 
szervezők stb. a könnyebb munkát végzők aránya a termelőkhöz képest annál rosszabbá válik 
a közös eredő, a hatásfok és a romló elosztási arány miatt növekszik a belső feszültség. Az élet 
szervezeteit, tehát a létrehozó, még jó irányítók dominanciájában, erő vagy és fejlettségi 
többségében kell tartani, de ha a létszámbeli többség is X-es eredőjű, akkor a hatásfok romlik 
el, és hamar gazdaságtalanná válhat a szervezett tevékenység. Tehát olyan szervezeteket 
kellene létrehozni, amelyben kellően magas az idegen és hatóképes, (kétkezi) résztvevők 
aránya, de nem túl magas ezeknek az irányításba beleszólása. Csak akkor tartható meg a 
legalább határozott 2/3-os többséget elérő jó arány, ha az öt egységes szervezetben nem több 
2-nél a szervezők és az irányítók aránya, de a három egységnek a beleszólása, befolyása a 33-
45% alatt marad, azaz az átlagosan fejlett középső, vegyes utód szervezetet az irányítás 
megnyeri magának. A jó szervezetekben a mérleg nyelvét, a katalizátor szerepet, a munkát is 
végző, nagyobb azonosságú családtag-dolgozók helyes aránya biztosítja, amelyek kellően 
példamutatók, a munkában, a képességekben és az irányításban is elöljárók, de a szervezet 
irányításában a közösség érdekeire is figyelők. Tehát a szervezettség kulcsa a még se nem x és 
se nem y, azaz az átlagos, vegyes, kellően fejlett, de XY állományt lendületre hozni képes y 
elődi állomány, amely azonban a szervezet vezetőségét a közös jó célok felé haladásban 
támogatja. Ez az ingatagabb, neutrálisabb, a véleményében könnyebben változó, pontosabban 
az általa hitt jóban kitartó részecske állományon, a köztes összekötő katalizátor részecskéken 
múlik, hogy az adott szervezet növekedni fog e a jövőben, vagy elöregedni és együtt-
képtelenné fejlődni. Az élet túl nagy szimmetriájában tehát a katalizátor, a mit és a hogyan 
tudásával, vagy és a lendületességével másoknak példamutató részecskéken múlik a 



 217

szervezettség sikere, a sikeres hatáscsere megmaradása. Viszont az átlagos katalizátor 
állomány változik, és hol x, hol Y érzelmű, beállítottságú. Miben közös az élet harmadik 
szereplője.? Abban, hogy a szorult élethelyzetekből mindig kifelé akar áramlani, hogy a 
nagyobb biodiverzitású szervezetében lévő, befogadott, már elporladt, érzékeny részecskéivel 
is képes kommunikálni, ezért azok időben leadott jelzéseiből, érzéseinek a megértéséből 
másoknál előbb felismeri, megérzi a jó utat. A jó irányt és a jó utat mutatókat követők, jó 
hatáscseréket lebonyolító szervezetek  együttfejlődő részévé válhatnak. Már csak az a kérdés 
marad, hogy a jó irányokat megérző vezetőkre igényt tartó, ezekben hinni és ezeket követni 
képes részecskék, miből ismerik fel, hogy ki az, aki a jó irányt mutatja? Ez az, amiért kell a 
magas belső biodiverzitás, a sokféleség, a sikeres megérzés, a szervezetben megtartott, már 
hatásképtelen, de nagyon sok élettudással, élettapasztalattal rendelkező neutrális idős elporladt 
részecskék. A testi és az agyi területben is található neutronok már keveset fogyasztanak, de 
túl magas arány esetén ez sem tesz jót a vízfejjé fejlődhető szervezetnek. A magas belső 
biodiverzitás, a belső érzékeny sokféleség valamelyik minősége mindig megérzi, ha a saját 
minőségében nincs túl nagy életnyomás, megérzi, hogy melyik irányba, milyen tömegszámú 
egységekbe, és milyen minőségbe átépülve lehet a közösségnek továbbfejlődni. A kiút már 
régen nemcsak egy jó és egyenes, kiszámítható irány lehetősége, tudása, ismerete, hanem a 
zeg-zúgos bonyolult valóságban a legjobban járható, éppen alacsonyabb életnyomású 
irányokba fejlődés kellően bonyolult útja. Minél bonyolultabb ez a fejlődési lehetőség, minél 
fordulatosabb gondolkodást, követést igényel, annál bonyolultabb élethelyzeteket is 
megismerő, megértő lélekre, irányítóra, pontosabban útmutatókra van szükség. E kis 
hatóképességű részecskék – mint Moetrius a közvetítő – már nem vezetnek, már nem 
áramlanak elől, de ott vannak minden kereszteződésben, kellően stabil, neutrális nem 
befolyásolható pontként, és a kellő érzékenységű fraktál kapcsolattal rendelkező szervezettségi 
fraktálon, életpiramison át megérzetteik, megmutatják az éppen jó irányokat. Az útmutatókra 
kellő érzékenységgel és még elég lendülettel, kellő különbséggel rendelkező, hatóképesek 
azok, akik megérezve, megértve a jó irányokat, a nekik jó jelzéseket feladókat, a mások előtt 
járók vezetői lehetnek, akik elől járhatnak, míg az útmutatók csak szürke eminenciások, csak 
katalizátor szerepben segítik a másokkal közös életáramlás sikerét és a megmaradás 
lehetőségét. A jó vezető tehát kellő érzékenységgel bír a nála már sokkal elporladtabb 
állapotban változó, neutrálisabb, szürke részecskékre, de még kellő lendülettel, 
különbségképzési lehetőséggel bír a megérzett, megértett jó irány felé mások előtt haladásban. 
A nagyon alacsony életnyomású, részecskéket felvenni képes jó élettér híre nagyon hamar 
hatalmas körzetben el tud terjedni, és a közös isteni élethálóból hatalmas tömeg indul meg a jó 
térként ismert befogadó új élettér felé, amely hatalmas tehetetlenséggel bír. Amikor az 
anyaméh, az inkubátor terület megtelik, addigra már nagyon sokan útra keltek, felszámolták az 
anyagi javaikat, értesítették a hasonló helyzetben viszonylag kevés veszíteni valóval 
rendelkező, szintén munkát és megbecsülést kereső társaikat, és nagy mennyiségű, viszonylag 
kicsi egységnyi méretű de változtató képességgel rendelkező tömeg indul el a jó élettér, a 
fejlődő magzatot építő közösség felé. A tömegnek hatalmas a tehetetlensége, és még akkor is 
sokan úton vannak távoli és közelebbi szervezetekből, (ez a hiányzó tömeg) amely mindig 
munkát és jobb lehetőséget keres, amely úton van egy jobbnak hitt lehetőség felé, eközben 
továbbra is leadja az életenergiáját, a maradék lehetőségét. Amikor a magzati tér betelik, és az 
új életforrásba áramló túl nagy életnyomás kikényszeríti a megszületését, a tömeg helyet és 
teret kényszerít ki magának, a már úton lévők még évtizedekig a fiatal utódszervezet felé 
áramlanak, ezért annak az azonosságát, az anyai és az apai részecskékkel, az aranymetszés 
2/3-os arányának a megtartása érdekében folyton ki kell egészíteni. A kellő azonosságú 
genetikai állománnyal rendelkező részecskéket és energiahordozókat, - miként a gerincvelőt az 
anyai, apai és oldalági, esetleg a közeli rokonok képesek csak pótolni, amelyeknek azonban a 
saját készleteik leadásával romlik a belső arányuk, kénytelenek a leadott saját részecskéket, 
energiahordozókat már nem olyan nagy azonosságú, idegenebb, környezetbeli részecskékkel 
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pótolni. A saját életforrás és genetikai állomány végessége miatt idővel az idegen 
állományokat ellensúlyozó balansznak tekinthető saját genetikai állomány elfogy, és egyre 
több idegen, nagyobb másságú részecske épül be az energiaadókba, a genetikai csoportba, 
amelytől annak az aránya és állománya nagyon felhígul. Mivel az isteni térben, az élethálóban 
vergődő sokaság sokkal nagyobb tömeget képvisel, mint az ehhez képest véges mennyiségű 
melegfúziós szervezetek felmenő állománya, a szükséges domináns arány előbb-utóbb 
megváltozik, és a betelepülők, az újak, a csak egymással nagyobb azonosságúak idővel 
többségbe és dominanciába kerülnek. Az új életváltozat általában az elődeire merőleges 
irányban áramlik, tehát elszigeteli és elválasztja az elődtereket, az előd szervezeteket, 
rétegeket egymástól, amelyeknek a később született kisebb részecskéi a jobb lehetőségeket 
biztosító fiatal utód élettérbe mennek együttfejlődni. Ez azzal a következménnyel jár, hogy a 
fiatal utód szervezettek átlagos kora jóval alacsonyabbá, életrugalmassága, alkalmazkodó 
képessége sokkal jobbá válik, míg e fiatal részecskéket elvesztő szervezetek ezzel éppen 
fordított, inverz irányba fejlődnek. A nagyobb életrugalmasságú, másokkal együttműködésre 
vállalkozó fiatal részecskéit elveszítő szervezetek viszont, mint a nem fejlődő települések 
elöregednek, rugalmatlanná válnak, lelassulnak a fejlődésben, és ha belátható időn belül nem 
tudnak megfiatalodni, a fiatalokat magukhoz csábítani, akkor menthetetlenül az elmúlás és az 
enyészet felé fejlődnek. Csökken az életnyomásúk, sokkal kevesebb átépítés keletkezik, az 
épületek és a települések struktúrája, eredője a folytonos romlás és a rendszeres fejlesztés, 
karbantartás hiányában már helyreállítatlan lepusztulás felé fejlődik. Idővel olyan rossz lesz az 
elöregedő már a napi helyreállítást sem elvégző, egyre elhanyagoltabb, gondviselés nélküli 
szervezet eredője, hogy nem lesz érdemes felújítani, kisebb energia ráfordítást igényel a 
szanálás és a helyére a volt terébe új korszerűbb, fiatal szervezet építése, létrehozása. Tehát 
már a kezdeti tervek, az átépítés után megindul a jobban értesültek áradata a leendő fiatal új 
élettérbe, akiket későbben az általuk is értesítettek követnek. Mivel a legkönnyebben és a 
leggyorsabban a sok energiával rendelkezők tudnak kicsi tehetetlenségű részecskéket 
betelepíteni, ezért az általuk küldött képviselők, felderítők mellett, a veszíteni valóval, anyagi 
javakkal már nem rendelkezők, a jelenlegi életterükbe nem kötődők tudnak elindulni. Sokan 
olyan későn értesülnek, vagy olyan sok anyagi, érzelmi kötődésük van, hogy vagy nem 
képesek elindulni a reménység földjére, vagy mire elindulnak és odaérnek, az általuk vágyott 
paradicsom, már nem csecsemő, és nem fiatal, hanem, már nem olyan ideális, egy kicsit ott-ott 
fonnyadt, öregecske, amely már renoválásra szorul. A későn reagálók és a későn érkezők, a 
hitetlenek, a túl sok veszíteni valóval, vagy és túl sok átvitt teherrel érkezők, sokszor már az 
élete alkonyában érnek be az álmaik szervezetébe, térrészébe, és a fiatalság sikeres 
együttműködése, a fellendülő tavasz helyett, jó esetben a vénasszonyok nyarában, az utolsó 
még befogadott betelepülési hullámban érnek be a lebomlása felé fejlődő elöregedő 
szervezetekbe. Az idegen térrészeket, szervezeteket a mássággal megtermékenyítőkből azok 
az elöljárók, akik rendszerint előkészítik az átáramlást, a túl nagy kötődésük, a függőségük 
vagy és az elöregedettségük miatt már nem vesznek részt, csak katalizátorok, a folyamatokat 
segítők, de általában nem tudnak lebomlani a túlságosan összefonódott, egymástól e 
kötelékből kiszabadulni nem képes szervezetükből. Viszont a sokkal kevésbé másokhoz 
kötődők, az éppen átlagos folyékony, plazma, vagy könnyen továbbáramolható kozmopolita 
részecske állapotban lévő állapotban lévő, kellően függetlenek lehetnek az átáramló, 
megtermékenyítő oldat résztvevői. Nyitva marad egy fontos kérdés, hogy miképpen alakulhat 
ki genetikai másolat a megtermékenyítő folyadékot adók reprezentatív életmintájaként? 
Valószínűen csak akkor és úgy, ha az üstökösként, megtermékenyítő spermaként, vagy a Nap 
által vezetett kellő azonosságú genetikai csapatként, a beérkezéskor és a fékeződéskor, a már 
részekre bomló, továbblendülő elfolyósodott közösség minden tagjából az éppen átlagosabbak, 
a legfejlettebbek, a könnyebben a tehetetlenségkor előre áramlók a velük kellő azonosságú 
rétegekben fékeződnek meg, és itt valamennyien az őket megfékező térsakkal új közös 
életpiramist építenek fel. Ez esetben a nagyobb felmenői rendszerbe behatoló Nap által 
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vezetett napbolygók valamennyien leadják a fékezéskor, az irányváltáskor a kellően szabadon 
átáramlani képes folyadék és gáz állapotú részecskéiket, az aurájukból, minden rétegből, a 
tengereikből és folyóikból is reprezentatív mintát adnak a fejlettségükről, a 
megtermékenyítésre alkalmasságukról. A befogadók csak a velük kellő, inverz azonosságú 
szervezetekkel kötnek kapcsolatot, és csak abból a magömlésből lesz megtermékenyítés és 
utód, amelyet a befogadók is megfelelően kellően azonosnak és nem túl szélsőségesnek 
találnak. A túl ményen beáramlókat, a túl nagy áthatolóképességűeket is hasonló analóg 
ellenszervezetek, antitestek fogadják, és az átlagosabbakat, valamint a már a külső rétegben 
megfékeződötteket is. A megtermékenyítéskor nemcsak a későbben dominanciához jutó 
részecske a megtermékenyítő, hanem az egész reprezentatív életpiramis, genetikai piramisból 
megfelelő minta jut át, amelyek együttes eredője, egymással és a helyiekkel együttműködő 
képessége teszi lehetővé az idegen térrészben a megtapadást, vagy a felszámolódást, esetleg a 
tér erővel, vagy ésszel, fejletséggel elfoglalását. 
 
A kezdeti igényekre érkezőket, az igények változására mások is követik, és a fejlődésnek induló 
térrészben a fejlődés motorjává az igényeket, (a divatot) mutatók, az igényváltozásban és 
ennek a változásának az észrevételében, megérzésében kellően érzékeny elöljárók válnak. Az 
előd genetikai állományt adók által alapított, ezt követően fejlődésnek induló magzati 
szervezetek tehát az élet olyan, a jelen felszínére kibuggyanó élet forrásoknak is tekinthetők, 
amelyek az anyai Vertexen keresztül begyűjtik a környezetből a már az anyai (előd) szervezet 
inkubátor méhében fejlődéshez szükséges hatásokat, anyagokat és hatástermelőket, és a bennük 
fejlődő magzati állománynak átadott hatásokat a saját hatásaikkal pótolva, kiegészítve, jobbá, 
tetszetősebbé, kelendőbbé, fogyaszthatóbbá téve, a feleslegeket megfelelően elosztva a fiú, 
vagy leányvállalkozásnak, utód szervezetbe továbbítják.  
A térben kialakult határfelülete, a kölcsönös egymás terének a leárnyékolása, az elterelődés 
miatt, az élettér részek mindenféle hatással ellátása nem egyenletes. Periodikusan 
leárnyékolásra, és a beáramlásban gátoltakká válnak egyes hatások, amelyeknek a lokális 
térrészben és az időben kialakuló hiányát, a mindenféle hatást tartalékolni, és ezekben, vagy az 
átalakítható, (alulról felépíthető, vagy a felülről lebontható) egységekben, minőségben tárolni 
képes szervezetek az isteni teljesség kicsinyített másának tekinthető mikrokozmoszban 
tárolják állítják elő, vagy és képesek az itt tárolt hatásokból az igényelt minőségre átalakítani. 
A lokális térrészben lévő átalakítók és a nem éppen az igénynek megfelelő, átalakítandó 
hatások együtt fejlődnek, együttes jelenlétük, és a katalizátor tényező, a mit és a hogyant 
ismerő is szükséges ahhoz, hogy az élet folyamata megfelelően működjék. Ha egy szervezet 
mindent kívülről és távolról importál, abba a hibába esik, hogy miközben látszólag olcsón 
vásárol, és szinte mindennel ellátja az ettől hamarosan elkényelmesedő alszervezeteit, közben 
a saját tartaléka elértéktelenedik, és ráadásul elveszik a foglalkoztató, figyelem lekötő 
képessége, és ezzel a benne változó részecskék fontossága és megbecsülése is. Az importtal 
elért látszólagos nyereségnél mindig több a foglalkoztatási és a megbecsülési hiány, és a saját 
termelés leállása, elsorvadása miatti veszteség. Ez a téves fejlődési irány, függőséghez vezet, 
és az elsorvadó belső termelés, a másoknak átadott elosztása, a saját hálózatok lebomlása a 
beszállítókat hamarosan monopol lehetőségekbe, és diktátum/függőségben tartás kialakulására 
segíti. Minden szervezet elveszíti a függetlenségét, az egységét, és az egyediségét, ha feladja a 
belső piacát, de a nemzeti kisebb egység egy nagyobb, esetleg jobban szervezettebb isteni 
egység részévé válhat. A jót nemcsak kicsi egységben, hanem nagyobb közösségben és 
nagyobb megbecsülésben is át lehet élni, el lehet érni, de a rosszat is. A nagyobb és jobban 
szervezett isteni egységben, nagyobb közös tömegben szervezett együttváltozás nagyobb 
lehetőséget ad a központosításra, a centralizált energia begyűjtésére és igazságosabb, 
(valamint kevésbé igazságos) újraosztására. Az az előnye a nagyobb tömegszámmal 
együttváltozó szervezettségnek, hogy olyan életspirál kialakítására, időben eltolódó fejlődésre 
ad lehetőséget, amely a legfejlettebb rétegben sikeresen fejlődőknek kifejlesztett jó hatásokat, 
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azok ottani megunása, elöregedése esetén képes egyre külsőbb lévő, szegényebb rétegek felé 
eljuttatva azokat is időben párhuzamosan, de a minőségben és a fejlettségben eltolva, 
egyszerre együttfejlődő közös szervezetté alakítani. A nagyobb rendszer sikeresen 
megvalósított nagyobb tehetetlenségű rendje időben tartósabb, kiszámítható, de sok 
alkalmazkodási kényszerrel járó életvitelre ad lehetőséget. Az isteni egység azonban csak 
addig tart, amíg az alkalmazkodási kényszer érzete nem haladja meg a jó élet érzetének az 
eredőjét. Amikor a többségben elveszik a jó élet érzete, és túl naggyá válik az alkalmazkodás 
kényszerérzete, akkor a már a többségnek rosszá váló szervezetekben megnő a belső nyomás a 
téridő átalakításának az igénye, a változás és az átalakulás vágya. Az akaratuk és az érzeteik 
ellenére kényszerű együttfejlődésben változók, a túl erősen közös határon, azonos 
vonatkoztatási rendszeren belül tartottakban nagyon megnő az azonosság, a rossz hatások 
elleni életérzés, az életnyomás, és változni kezd a már belülről okozott, gerjesztett impulzus 
sűrűség, megnövelve az azonosság életnyomását. Az életnyomás növekedése ismét eltávolítja 
a már túl erősen egymásnak feszülő szervezeteket egymástól, amely távolodás addig tart, amíg 
a nagyobb, egymástól jobban eltávolodó életbuborékok határfeszültsége ki nem sül, azaz amíg 
egymáson elmozdulás, nagyobb szimmetria és kisebb lokális feszültség újra ki nem alakul. Az 
elmozdulás és a körforgás időszaka a revolúció, amikor a túl nagy és már mindenkinek rossz 
feszültségek, különbségek kiegyenlítődnek, amely a szükséges rossz ahhoz, hogy a lineáris 
élet, - eltérő életváltozatokat, másféle változtatókat és eltérő változtatandókat, a régi rosszak 
átalakításával új életminőségeket létrehozva – tovább fejlődhessen. 
 
Ha az egyik hatásban, a környezet ellenhatásokat leárnyékolása, elvonása, elterelése vagy 
elszigetelődés miatt a helyiek túldúsulnak, akkor hamarosan igény támad a szimmetriahiányt 
és az egyoldalú életfejlődést megszűntető ellenhatásokat termelőkre, és az igények változása, a 
befogadottak cserélődéséhez, életcseréhez, hatáscseréhez és egy szimmetriaként ismert átlagos 
eredő kifejlődéséhez vezet. Az anyai szervezetek azonban nemcsak addig továbbítják a 
bennük már felesleges, de az utódaikban ekkor éppen szükségessé váló - a fejlődési állapot és idő 
eltolódás miatt - csak ezt követően igényelt részecske szervezeteket és hatásaikat az utódaikba, 
amíg azok a méhükben fejlődnek, hanem az utódot segítő, tápláló hatásaik átadását a 
megszületés és az önállóbb életre keltődés, az izotrópabb térrészbe kikerülés után is folytatják. 
Az anyai táplálék előbb csak az anyatej ideális hatáskeverékében, és a téren át a még általunk 
nem mérhető szeretet hatásokban, érzésekben, információt átadó átplántálásban is 
továbbítódik, azaz nemcsak azonos energiaszinten, hanem a közös szervezetben épült már 
elporladtabb elődök, az együtt élő nemzedékek egymással időben és közös térben is 
párhuzamosabban fejlődő közösségei között továbbadódik. Mire az időben sorosan fejlett 
szervezet megun egy általa már nem igényelt hatást, hatóanyag hordozó átvételét, termelését 
és megtartását, addigra a közös egységben, vagy és később azon kívül kifejlődő későbbi 
nemzedékek éppen ezeket igénylik, és ha kellően közel van a tároló kibocsátó, mikrokozmosz, 
a helyi ellátó és a hatáscserére alkalmas piac, a szállítási utak gazdaságosak maradnak, nem 
kell messziről importálni. A szállítási igények lényegesen lecsökkennek, ha olyan részecske 
közösségeket, településeket fejlesztünk ki, amelyikben sikeres egymásnak hatásokat és 
átalakított élettermékeket továbbadó, a fejlettségben egymáshoz képest eltolt kasztrendszerű 
életrendszer működik. Az egymás közelében tárolt, egy közös, bárki által könnyen elérhető, 
sokakhoz kellően egyenlő távolságra lévő hatáscsere felületen, piacon minden ki által 
elérhetőként felkínált termékek, elsősorban a többletek és az ennek megfelelő igények az erre 
alkalmas életfelületeken sikeresen és folyamatosan kicserélődnek, és ekkor nem kell túl 
messzire menni, gazdaságtalanul beszállítani idegen, felesleget és elértéktelenedést létrehozó 
hatásokat. Ha mindenhol egyenletesen elosztódnak a közös térben a fejlettebbek, a 
tehetősebbek és a kevésbé fejlettek, a tehetősebbek megúnt, termelt hatásait fogyasztók, akkor 
a legfejlettebbek által kibocsátott, nekik már nem jó hatásokat, a már nekik rossz hatású, 
megúnt végtermékeiket és félkész anyagokat, az átalakítóknak, az ezeket még kellően nem 
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ismerőknek, az éppen ilyent igénylő állapotban fejlődők által felhasználható, nekik jóként 
továbbadó hatásokká, és életanyagokká fejlesztik. A fejlettség és az állapot is relatív, attól 
függ, hogy mely irányba tart, és a fejlődési irányában a jelen állapotához képest merre fejlődik 
az igény.  Ha jól szervezünk meg egy életláncot, hatástovábbadó életpiramist, és feltételezzük, 
hogy az élet analóg, de eltérően fejlett szereplőinek, közel azonos, de eltérő fejlettségű 
hatásokra van szüksége, de ha az időben eltérő fejlettségű állapotokra is figyelünk, akkor 
megérthető, hogy minden fejlettségi állapothoz eltérő fogyasztási igény, és eltérő kibocsátási 
következmény társul. Csak úgy kell összeválogatni az élet szereplőit a jelen felszínén, vagy és 
akár az életáramlás egyensúlyát még megtartó téridő keresztmetszetekben, hogy, hogy mindig 
olyan arányokban legyenek – és kellően elérhető közelségben - a valamilyen mások által 
igényelt élettermékeket, hatásokat kibocsátók, amelyek a szállítási, tárolási, átadási 
veszteséggel együtt éppen fedezik az adott időben igényelt más hatások ráfordításait és ezzel a 
folyamat fenntarthatóságát, megismételhetőségét, teljesíthetőségét. Nem jó, ha az egymáshoz 
képest ezek az arányok nagyon eltolódnak, ha túl sok a kibocsátó, leértékelődés és hatás 
érdektelenség, túlkínálat és elfordulás alakulhat ki, de az sem jó e rendszerben, ha az igénylők 
aránya túl magas a termékeket, hatásokat létrehozók, azaz a kibocsátott élettermékekhez 
képest. Ezekben a körforgásokban azonban nemcsak az átadók és a hatásokat éppen átalakítók éreznek 
és élnek át érdekes változatos életfolyamatot, részben megértett változást, hanem a náluk inaktívabb 
anyagoknak tekintett átalakítottak és a továbbadottak is a korábbi állapothoz képest mássá fejlődők is 
érző, a folyamatot részben megértő sorsot élnek át. 
 
Ha az aranymetszési 2/3-os jó arány eltolódása, a feladóknak a minőségi aránya az életpiramis 
alapja körül bekövetkezik, ez végig fog haladni az egész életláncon, egyre nagyobb 
halmozódást, eltolódást okozva, élet és szaporodásra képtelenné fejleszti az életláncot. A 
legkisebb minőség feladásának a változása pedig ezt tápláló, létrehozó legnagyobb szervezetek 
megváltozásától függ. Ha a már az élet hatásait aránytalanul elosztóvá váló isteni szervezetek 
túl nagyra nőve, feladó eleség minőségi, vagy mennyiségi hiányba fejlődve változtatni 
kényszerülnek a fogyasztási szokásaikon, lásd a kipusztuló krokodil, vagy macska nemzetséget, felélve 
a még megfelelő biodiverzitással, kellő sokféleséggel rendelkező táplálék készletük, 
rákényszerülnek egyre rosszabb minőségű, az élethez szükséges legfontosabb anyagokat 
elégtelen, vagy rossz arányban tartalmazó szervezetek fogyasztására. Ettől maguk is beteggé, 
és elöregedő, az életszínpadról levonuló alfajokká, kipusztuló, vagy megváltozó, mutációs 
ugrás, a fejlődési megoldást megváltoztató fajokká válnak. Az ilyen, az életet már nem 
támogató, feladó jó hatással nem rendelkező, életellenessé fejlődő környezetből mindenképpen 
a környezete által el nem viselt, nem támogatott, még csak megtűrt, vagy már meg sem tűrt 
szervezeteknek mindenképpen el kell távoznia. Ez történhet az élőrétegen, a szervezettségen 
belüli áramlással, területváltással, az életfelszínen vándorlással, ha még van befogadó hely, amely 
nem életellenes. Ha az élőréteg már betelt, túltelített a hatásukkal, azaz már mindenhol jártak az 
életváltozás e genetikai állományai, és nem találnak befogadó helyre, életre alkalmas térre, 
akkor alkalmassági képességben differenciálódni kell másokkal, ha alul maradnak le kell 
bomlaniuk, el kell távozniuk a többségnek életre alkalmas térrészből, rétegből, 
szervezettségből. Az ilyen elöregedett, a környezet által már nem támogatott részecskék, ha az 
idegenek és a mások, a hozzájuk képest túl fiatalok átvették a térrész szervezését, irányítását, a 
funkciójukat elveszítve, a jelenben maradó közösség számára elértéktelenedve lebomlanak, és 
az elhalás után differenciálódva más élőrétegekbe, más szervezetekbe, részben az utódaikba, 
genetikai azonosság növelésére, a dominancia megtartásának a segítésére átköltöznek. 
Amely részecskék a szervezetek gyorsulásakor az együttfejlődésben lemaradnak, ezért a 
közösségeikben hátrább kerülve az életidőre jutóan sokkal kevesebb impulzusban, a lendületet 
elvevő fékeződésben vesznek részt, de csak lemaradó és nem leszakadó kisebbséggé válnak, 
azok a megtermékenyítéskor kialakuló fékeződéskor, a kisebb kötődés, a kevesebb teher miatt 
a korábban náluk gyorsabban haladókat lehagyva előre áramlanak. A kisebb tehetetlenségük, a 
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még nagyobb életrugalmasságuk és a többség lendületenergiájának a felemésztődése után 
megmaradt lendületük az életakadálynál lefékeződő életcsomóba, a szervezet élére és 
elöljáróságába juttathatja e genikus rassz genetikai anyagát. Az élet elosztási szimmetriája 
ezzel a következő generációban helyreáll, de miközben a régi egyenetlenségeket az élet ráncait 
egyeseken kisimítja, új más nagyobb különbségeket hoz létre. A megtermékenyítéskor a  saját 
fordulatot váltó fékeződő és az idegen szervezetbe tehát nagyobb arányban jutnak be a korábbi 
generációkban lemaradó, alulfejlett, a lehetőségekben rosszabb élethelyzetbe kerülő 
részecskék, és miközben az eltávozó régi elit egy része másvilágra megy továbbfejlődni, a 
saját szervezetükben az élre kerülő kisebbség többséggé, a közös szervezetben megmaradt 
korábbi rosszul elosztókat kisebbségbe taszítóvá válik. Az átlagos szervezetek egy része a 
legfejlettebbek helyére és közé kerül, a korábban lemaradtak nagyobb tömege átlagosabbá 
fejlődik, amelyet nagy valószínűség szerint segít az a katalizátor melegfúziósabb állomány, 
amely a megtermékenyített szervezetből, az ottani túl nagy életnyomás hatására áramlik vissza 
a neki a múltbelibb állapotban lévő, még egzotikus, érdekes szervezetbe. A jelenünkben 
fejlődő kisebbség az őket is megtermékenyíteni képes, kellő azonosságú, az isteni térből, vagy 
a megtermékenyített szervezetből a közös téren át a megtermékenyítő szervezetbe visszatérő 
melegfúziós, sokkal elporlottabb részecske állománytól, a jelenlétét és a számbeli arányait, 
ezzel a dominanciáját is erősítő utánpótlást kap. 
 
Az életáramlás toroid rendszereiben, a környezet és mások fókuszába, központjába kerülők, a 
legfejlettebbek már olyan magas frekvencián, másokhoz képest fejlettebb, szélsőséges 
állapotban változnak, hogy túl gyorsan kiégnek, elveszítik az érzékeny és ilyen gyors változás 
sűrűséget megérteni már nem képes elporlódott lélekállományú részecskéiket, ezért e 
szervezetek a belső sokféleségben a biodiverzitásban, érzéseket hordozókban, feladókban 
hiányossá, lélektelenebbé válnak. A toroidok központjához közeledve az életspirál befelé 
szűkülő kerületi hosszúságú, egyre meredekebb lejtőin, egyre gyorsabb a keringés, 
valószínűen közel azonos kerületi sebesség időegységre nagyobb forgási eredőt, saját 
perdületet hoz létre. Ez valószínűen nem nagyobb áramlási sebességet, de nagyobb saját spint 
hoz létre, ezért az ilyen életfelületre, a téridőbeli átjáróhoz közeledő szervezetek egyre 
gyorsabbnak érzik az idő rohanását, egyre kevesebb idejük, egyre kevesebb részecskéjük 
marad a mindennapi dolgok elvégzésére, ezért egyre több időt igényelnek a teendők ellátása. 
Ráadásul a részemlékeket elvivő, lemaradó, a fejlettektől,a már túl gyorsan áramlóktól 
leszakadók, (a kerületi irányban egyre jobban eltávolodó, egyre zeg-zúgosabban elérhető), 
külsőbb rétegekbe kényszerülő részecskék hiánya feledékennyé és az emlékezetben kiesővé 
fejleszt, romlik a memória és a mit és a hogyan, vagy a hol és a merre ismeretekkel 
rendelkezőkkel, a kapcsolatteremtő képesség, az információkat tárolók elérhetősége, a 
hozzájuk vezető időút. Ráadásul a szervezeti nyilvántartás is romlik az információs hatásokkal 
túltelítődés, a belső rendszertelenné válás, a káosz és az impulzus sűrűség növekedése miatt. 
Az ilyen a főcsoporttól egyre jobban leszakadó, vagy és az életörvény, az átjáró, az átalakulás 
felé, és más térrészben, a másvilág felé másoktól előre siető, és a főcsoportot elhagyó túl 
fejlett, már nem együttfejlődni nem képes vezető részecskék hamarosan elszakadnak a közös 
valóságtól, a többség realitásától, de az átjárót elérve egy kivételes lehetőséghez jutnak. A két 
eltérő élőréteg határfelületén a téridőben eltérő rétegek között az elődei által nyitott átjárón 
éppen áthaladó, az elődeit követő lélek, visszanézve egyszerre megláthatja, hogy honnan jött, 
miből mivé fejlődött, és előrenézve láthatóvá, megérthetővé válik számára, hogy merre 
fejlődik, és nemsokára mivé válik. A téridő kapu, a másvilág kapujába, fekete lyuknak is 
tekinthető bejáratába kerülő, az időtengely körül már nagyon magas saját spinnel forgó lélek 
részecskék a már három + idődimenzióban együttváltozó közös tömegből lebomolva, előbb 
csak elfolyósodnak, kétdimenziós életfelületen áramlóvá fejlődnek, majd egydimenziós 
lineáris füzérsugárban egymást a fejlettségi sorrendben, szervezett együtt haladásban, közel 
merőlegesen áramolnak át a téridő elválasztó vékony rétegén. Az egyedekre, egyéni lelkekre, 
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az áthaladáshoz, és a keresztirányban áramló, a határréteget fenntartó határfelület 
részecskéinek a ritmusához is alkalmazkodva, azok által meghatározott rendben és az elvárt 
rendezettségben kerülnek át a másvilág téridő kapuján. Erre az eseményre sorakoznak fel a 
Napcsalád bolygói. Lásd a könyv végén a bolygónyi méretű szervezetek együttállásról szóló részt. 
A vékonyrétegnek tekintett határfelület vertexként ismert téridő kapuján átáramlók azonban a 
befelé haladó életörvény téridőben szűkülő egyre nagyobb saját spint adó fejlődéséből, egy 
ehhez képest inverz, vagy legalább közel kilencven fokkal elterelődött irányba már, mint az 
életforrásból kibocsátott, együttműködésre és másokkal vegyülésre, arányos elosztásra 
hajlandó, megfiatalodó szervezet kerül ki. Azonban nem minden részecske áramlik át az 
áramlási irányra többnyire merőleges határfelületen áramló járőröző részecskék között a 
másvilágra, csak azok, amelyeknek a ritmusa, a szervezetének a tudati rendezettsége,a 
fejlettsége, és az áramlási iránya is már megegyezik a határfelületet fenntartókkal, és az 
ellenirányból érkezőkkel. Azok, akik nem megfelelő ritmusban érnek a többiekkel a közös 
egydimenziós, csak irányjellemzővel rendelkező füzérsugárból, az keresztirányban áramló 
részecske, (az új genetikai) kereszteződéshez, azok rajtuk és velük torlódó részecskékkel 
megtámasztva a lamináris síkon továbbáramolva, új körfolyamatba kerülve eltérő új párral 
még visszatérhetnek az előző élet folytatásának tekinthető, csak ilyen kicsi fél egységekben 
kicserélődőé, továbbfejlődő életáramlásba. A lamináris sík külső részén azonban az életutak 
elválnak, és az eddig együttáramló új pár, végtelen életnyolcasként ismert Mőbius szalagban a 
szimmetriasík végén, idősebb elődi részecskék által elterelve, hol a déli, hol az északi 
genetikai forrás felé terelődnek. Az átjáró előtt a félelem miatt elterelődő, vagy és az 
érzékenyebb részecskéik jelzésére idejében irányt változtató, elkanyarodó, még rugalmasabb, 
fogékonyabb, kellő belső biodiverzitással, elegendő lélekkel rendelkező részecskék új 
életáramlásba, a sikeres katalizátor, lélek részecskéiknek engedelmeskedve folytathatják az 
életáramlás korábbi, egyre nagyobb köreit. Az azonos állapotban a régi életfolyamatba nem 
visszaterelődők vagy a tisztítótűzbe a vertexbe áramlanak. Ez is kétesélyes lehetőség. Vagy 
sikeresen megfelelő ritmusban áthaladnak az anyagi hívságoktól megtisztító tisztító tűzön, 
térrészen, és ott mélyen behatolva egy másik élőrétegbe, egy másik szervezetbe, egy másik 
világba az ott lévő közé keveredve a párul kapott, nagyobb másságú részecskével egyesülve, 
ütközve, elfolyósodva annak a keringési rendszerébe kerülnek. Az ilyen lélek a múltba és a 
jövőbe is, de mindenképpen olyan eltérő állapotú térrészbe kerülhet, amelyben a rá jellemző 
minőség még nem túltelített, vagy sokkal kevésbé ismert. Ilyen lehetőség a belsejükben már 
túl nagy életnyomású, férfias életbuborékból átkerülés, egy ezt engedő, nőies életbuborékba, 
szervezetbe. Az idegen szervezetbe bekerülés mélységét, valószínűen a kezdeti lendületen túl 
a tudati és az érzeti fejlettség közös eredője segít, azaz a test és a lélek megfelelő egyensúlya, 
elkevert állapota, szimmetriája, azaz az elért fejlettség. Ha az idegen, a saját minőségét 
kisebbségben tartó szervezetbe kerül az új lélek, kellő létszámú és elegendő azonosságú 
jelenlévő rokoni részecske esetén a jelenlévőkkel közös új szervezetet, fiú, vagy 
leányvállalkozást, utód szervezetet alapíthat. Kerülhet éppen alacsony életnyomású kisebbségi 
sorsot adó szervezetbe, de olyan másik szervezetbe is, amelyikben a hasonló analóg minőségű 
részecskék már telített állapotban változnak, amely térrész nem befogadó, hanem kiutáló, 
magából kivető. Lásd a megtermékenyítési kísérletekre gyors és hever ellen reakciókkal, 
flerekkel reagáló Napot. Lehet azonban, hogy csak a túl nagy azonosságú, és a túl nagy 
másságú, túl nagy eltérésű részecskék lökődnek ki, az éppen megfelelő hiányokat termelni, 
szolgáltatni, átalakítani képesek megtapadnak, befogadásra, alkalmazásra és együttélési 
lehetőségre lelnek. 
A téridő kapuban nagy sebességgel és kellő előre, másokra figyelés, az adott sebességhez 
képest nem kétszeres féktávolságban áthaladók azonban olyan éppen szemből érkező, 
ellenirányú, inverz fejlettségű analóg részecskével (azonosan inverz fejlettségű csoporttal) is 
ütközhet, kerülhet nagy energiaszintű impulzusba, amelyen többféle és eltérő új következmény 
alakulhat ki. Ez lehet, nagy megperdülés, saját spin, amely egymás körüli keringéshez és 
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közös szervezetbe épüléshez vezet, de kerülhet egy ellenirányú más, neki antihatású 
részecskével közös, a lamináris síkon nagyobb részben szétfreccsenő, elporladó sokkal kisebb 
egységekre bomló, anihilláló élethelyzetbe, következménybe, amelykor más szervezetekben 
kerülve diaszpórában szétszóródik, és a világ minden része felé szétszóródó részecske utódjai 
tartós kisebbségbe, sok életciklusra hatóképtelen állapotba kerülnek. Ha egy túl lendületesen 
továbbfejlődő szervezettség elit részecskéi elvétik a fejlődési sebességet, és túl gyorsan 
áramolva közelednek egy náluk sok dologban eltérően fejlett szervezethez, úgy járhatnak, mint 
a Héber elődök részecskéit egykor a Sínai hegy térségébe, a Holt tenger vidékére beérkező, 
becsapódó, és Armagedon környékén a részecskéit szétszóró, szén, jég, só és kátránytartalmú 
egykori csillagból hozzánk érkező maradvány üstökös. A túl gyorsan és a túl nagy lendülettel 
a réteghatáron átkerülő régi csillagsperma, nem vette be idejében a jó irányt, és átkerülve a 
téridő potenciálgátján a mi terünkbe és rétegünkbe érkezett. A saját keringési vonatkoztatási 
rendszerből kikerülő, más rétegbe behatoló szervezetek, a szabályos időspirálról letérés, 
túlgyorsuló fejlődés után, az időtengelybe, a neutronáramlásba kerülve, az által egy másik 
élőréteg párhuzamos valóságába átsodródva rétegváltás közben violinkulcs alakzatot írnak le. 
A nagyobb változás sűrűségű, nagyobb téridőbeli eltolódású központokon, féreglyukakon, 
Vertexeken átfejlődők ezért nem náluk fejlettebbek feladott táplálékát és hatásait fogyasztják, 
hanem a toroid életspirál, violin kulcs forgatagában, utolérve az előttük járók lemaradt, 
visszahagyott hatásait fogyasztják, vevők és igénylők az általuk már elfeledett, az 
emlékezetben is csak halványan rémlő nosztalgiás repróra, az antik dolgokra és hatásokra. A 
reprót, a régi és emlékezet szerinti jó hatásokat, a toroid rendszer nyelőjén már túlfejlődő 
legfejlettebbek szervezeteknek, az általuk utolért, a közös életrendszerben lemaradt, a 
fejlődésben leszakadt, elmaradottabb szervezetek rétegei biztosítják. Amikor az élet fejlett 
vezetősége megrészegedve a lehetőségek megismerésétől túl nagyon felgyorsul a fejlődésben 
az általuk látott, felismert cél felé áramlásban, egyre jobban elhagyja, magára hagyja az őt az 
együttfejlődésben követő átlagos rétegeket, amely miatt fejlődési és együttműködési életrés, 
majd szakadék fejlődik ki közöttük. A túl gyors áramlás a toroidokban befelé haladás azonban 
az időtengely életspirál tengely körül áramlás a toroid tér külső felületére vezet. Lásd a 7. Ábrát 
a 74. oldalon. A lemaradókat utolérők a lendületük és a fejlett tudásuk egy részének az 
átadásával jó hatásokat adnak át az átlagosabbaktól is leszakadt rétegeknek, míg a 
fejletlenebbek, szintén jó hatást átadva kellően visszatartják a túl gyorsan fejlődőket a 
túlgyorsulástól, a közös főtömegtől elszakadástól. Ilyenkor a legfejlettebb elitréteg 
együttműködésre szövetkezik a lemaradókkal, és mivel túl közel kerülnek hozzájuk, nekik 
adják a közös energiát és támogatásokat, míg az átlagos eltartó rétegek magukra maradnak két 
tűz közé, két eltartandó réteg közé kerülnek, amelyek már két irányból fogyasztják a 
hatásaikat. Az életspirálba fejlődő főtömeg tehát teljesebb körfolyamatba képes szerveződni, 
és egymásnak megfelelően termelődő, ugyanakkor arányos mennyiség által igényelt hatásokat 
feladni – átvenni, továbbítani, ugyanakkor az átlagos és a fejlettebb réteg között kialakuló 
szakadék meggátolja, hogy az átlagos szervezetek a legfejlettebb, ezt igénylő réteg felé 
továbbra is leadják a hatásaikat. Ha ezt mégis megteszik, ez viszonzatlan, ellenérték nélkül 
marad, mert azok a jó hatásaikat már kifelé és a fejletlenebb réteg felé továbbítják. 
 

 
 

Amikor az egyre kisebb életkörben egyre gyorsabban köröző legfejlettebb szervezetek 
a felmenői szervezetek által létrehozott saját toroid, élettér belső, túl nagy saját spint, és 
megszédülést adó örvényes rétegébe érnek, a toroid életsíkokon közel merőlegesen 
átáramló, még fejlettebb elődi szervezetek idegcsatornájába, időalagútjába érnek. A 
Violinkulcs fel, vagy leszálló ágába kerülő elit szervezetek egy nagyon kicsi része más 
rétegbe kerül, továbbfejlődik, feladódik és információkat szállít a nagyobb 
energiaszintű térségi, központi szervezetbe, amelyből más információkkal és 
gondokkal, megoldási tervekkel térnek vissza az idegcsatornák leszálló ágán a 
szervezettséget igénylő életsejtekbe, rétegekbe. Jelentős részben azonban eltérő szintre, 
más rétegbe kerülnek vissza. Az áthaladókkal egyidejűleg másokat visszatérítő 
vendégeket is kapnak. 
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A közös centralizáló szervezettség és az isteni irányítás szükségessége: 
 
Feltételezhető, hogy az életrendszer, fejlődési tehetetlensége miatt sokáig szervezés és 
szervezők nélkül is képes az élet megélni, önmagában és önszervezett rendszerben 
együttműködni, egymásnak arányos hatásokat feladni és átvenni. Azonban a központi 
szervezettség és az egész folyamat arányainak az átlátása nélkül, csak spontán szerveződő, 
könnyen egymással ellenritmusra fejlődő rendszerekben, a jelenben kialakuló igényekre 
egyeztetés nélkül túl sokan rajtolnak, szakosodnak. Ez az egyeztetés és szabályozáshiányos 
spontán élet, egyes hatásokban és minőségekben véletlenszerű túltermelési energiahullámokat, 
és ezzel egyidejűleg másban fogyasztási hiányokat, téridőbeli egyenetlenségeket hoz létre. A 
divatossá váló és közismert hatásokra egyszerre túl sokan reagálók, ilyen hatásokat már túl 
nagy arányban termelők deformálják a fogyasztói piac egyenletességét és a kiszámíthatóság 
folyamatosságát. A túltermelés hatalmas eladhatatlan, már a környezet által sem igényelt 
hatáshullámokat, túlkínálati áruhullámokat hoz létre, és ha az eladhatatlanság következtében 
kialakuló foglalkoztatás csökkenés miatt, a termelők és a forgalmazók jó része is kiesik a 
vevői, igényt formáló lehetőségből. Ez egy fejlődési zsákutca, egy befelé kanyarodó spirál, 
amely önmagát fejleszti rossz irány, egy végállapot, fordulópont felé. A szervezési hiányosság 
hibái egyre nagyobb energia hullámokba, egyenetlenséget és a fejlődési egyenletességet 
megzavaró, túldrágulást és túl nagy elértéktelenedést okozó felhalmozódásokba, hiányokba, 
fluktációkba kerülnek, amely miatt az élet relatív folyamatossága zavart szenved. Miközben 
egyre erősebb amplitúdó váltakozással az eltolódott, folyamat szimmetriát vesztő élet egyre 
jobban erőlködik, hogy a túltermelésétől és a hiányaitól is megszabaduljon, nem érti meg, 
hogy ezeket a bajokat az öntörvényűvé válásával ő okozta magának. Ezért kell a nemlineárisan 
változó, felgyorsuló revolúciós időkben a központi szervezéshez, a központosításhoz, és a 
szervezett, másokkal is egyeztetett, betartott változásra, a gondviselt életmegoldásra 
visszatérni. Ha a gondviselő, tartósan magára, és élni hagyja, a rábízott jószágot, az hamarosan 
elbitangol, eltévelyedik, és szerveződési hibákat vét, amelyek az időben egyre nagyobb eredő 
hibákká, az életegészség és az együttfejlődés eltorzulásaivá halmozódnak. Ilyenkor az élet 
kiszámítható relatív rendje sérül, az állattermelők jószágai megeszik a növénytermelők 
szaporítását, nem lesz elég gabona, és később már nem lesz miből etetni a tél folyamán a 
jószágokat. Ezzel a kör bezárul, mert a nemlineáris időszak ellátását a tartalékok nélkül 
maradók nem tudják áthidalni, a következő, esetleg a hét szűk esztendő termés elmaradása 
(tűzhányó kitörések, földmozgások, áradások, felmenői határfelületeken áthaladás túl 
szélsőséges időjárása) miatt a tartalékok elégtelenné válnak és a fejlődési lánc megszakad. 
Amikor az élet szervezetei áthaladnak az elődi szervezetek közös rétegének és a bennük 
fejlődő fiatalabb utódrétegek, vagy és más szervezetek téridős határain, a hatásszimmetria és az 
ideális elosztás téridején, a már egyre kevésbé domináns, elhagyott szervezeti térrész már nem 
befolyásolja eléggé és egyértelműen a szervezettséget, míg a másik a még csak megközelítő 
irányban lévő réteg, még nem befolyásolja eléggé a közöttük áramló életközösséget. Ilyenkor 
az élet túl kétséges helyzetbe, túl nagy szimmetriába kerülő szervezettsége egy időre magára 
marad, és a két nagyobb befolyásoló erő túl nagy és a téridőben is változó szimmetriájában 
nem kap elég egyértelmű segítséget, életvezetést, irányító isteni bölcsességet. Ebben az időben 
a nagyobb erőviszonyok, az apa és a fiú, (utód) túl nagy szimmetriájában, a harmadik, erre 
még sokszor fejletlen, a dolgot nem eléggé megértő fejlettebb kisebbség válik a mérleg 
nyelvévé, és kapja meg egy időre a bizonytalanság és a saját döntés lehetőségét, az élet feletti 
gondviselés, a nagykorúvá válási vizsga lehetőségét. Ha a mérleg nyelvét betöltő, a 
szervezettségben, a tudatban és a bonyolultságban a legfejlettebb rétegnek tekinthető (nálunk a 
zsidó) kisebbség nem jól oldja meg a gondviselés és az elosztás, az irányítás feladatait, a 
negyedik tényező, a rossz döntések miatt megerősödő közös lélek beavatkozik, és a kezébe 
veszi a többségi sorsának az irányítását. Azonban amikor a változó makroevolúciós időben, a 
téridő határain, energia hullámok felhalmozódásain és hiány állapotain átáramló, átfejlődő 
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szervezetek a számukra túl magas potenciálgátakon nem tudnak a saját erejükből átkelni, vagy 
és hirtelen túl mély felemelés hiányos életszakadékokba, az élet és a violinkulcsok leszálló 
ágaiba kerülnek. A potenciálgödörből, a fejlődési zsákutcából már nem képesek a 
környezetükben és felettük áthaladó folyamatokra rálátni, nem képesek reálisan megérteni, és 
megfelelően cselekedve a bajokat elhárítani. A fejlődési zsákutcába, túl nagy szimmetriába, 
elosztási aránytalanságba kerülő szervezettség, ilyenkor csak az általa megélt, átélt 
életfolyamatra elégtelen rálátás miatt, csak a megosztódás után, egymásról elrugaszkodó 
kívülről és belülről is nagyobb tudati felbontással megnézve a valóságát tudja a sorsát, 
állapotát és a szervezettségi hibáját megérteni. Ez a nagykorúvá válás, a függetlenség első 
pillanata, amikor az addig túl védett szülői inkubátor környezetben, a hidegfúziósabb és a 
melegfúziósabb rétegek (szervezetek) közötti családban fejlődő utód kikerül a szülői, elődi 
felügyeletből, a közös hálószobából, az anyával addig együttfejlődési lehetőséget adó protoni 
térrészből. Ilyenkor nagyobb részben az izotrópabb, őt sem kímélő környezetbe, egy a közös 
központot körbevevő elektron jellegű azonossággal védett toroid gyűrűbe szerveződik, míg a 
kisebb részben az új utódtér fejlesztését előkészítő központi szervező és irányító centrális 
rétegbe, az életszervezettséget jobban meghatározó, előkészítő és iránymutató protoni 
közösségbe kerül. Az hidegfúziós, elporladtabb elektron réteg, aura szerepe a környezet felőli 
külső védelem, az építés és a beszállítás, illetve a központok által elrendelt időben és hatások 
ki vagy beszállítása, az anyag és a hatáscsere megfelelő biztosítása. Egy magzati tér körül 
fejlődő ilyen elektrontér az anyaméh felülete és rétege, amely szoros kapcsolatot tart a védett 
protoni teret biztosító, a magzatot kihordó, és az őt a sárgatesten, placentán keresztül, csak 
átalakított, veszélytelen hatásokkal tápláló anyával. A már idősebb részecske (testvér) 
részecske állomány, mint külső toroid gyűrűbe, külsőbb rétegbe szerveződő oldalág. (lásd az 
Aspektus könyvekben az ábrákat). Az Élet és szimmetria 31. ábráján már felismerhető, (ez a 
bolygó övezet és testvéri rétegek életspirál szakasza, eltérő fejlettségű DNS folyó rétegei, továbbá lásd 
az Isten hagyatékában lévő ábrákat, a Feltámadásban a 12. ábrát, és az állandó eredőjű 
Univerzumban a 2. ábrát, és az Összefüggések és analógiákban a 13. ábrát. A jelenben együtt élő 
átlagos testvérréteg, (toroid öve, rétege miatt karcsúsodik be az emberek deréktája, a fáknál a lomb és a 
gyökérzet közötti szárrész, a törzs állománya, az átjáró. 
A túl hirtelen az izotróp környezetbe kerülő idősebb, önállóvá váló testvér réteg, általában túl 
nagy változás sűrűséggel kezdi az elődök által kevésbé védett és már nem annyira befolyásolt 
életét. A függetlenség lehetőségei egy részét megértve, a nagyobb életnyomású védett 
térrészből kikerülve, a minőségében éppen kisebb életnyomású térrészbe, tavasz állapotúra 
változva a méretében és a tömegében kiterjed, a keringése felgyorsul, miközben a közösség 
protonnak is tekinthető szervezeti egység belsejének a nagyobb szimmetriájában, már fiatalabb 
új utód közösség, védettebb magzati állapotban éppen fejlődésnek indul. A lendületbe jövő 
állapot után később hirtelen kivirágzóvá váló, a nyár állapotába fejlődő, erre az időszakra 
melegfúzióssá, és túl gyorsan magas impulzus sűrűségben változó élet, ilyenkor az általa talált 
kapott hatások fogyasztására, és az elsődlegesen felismert, megértett ösztönösen a 
környezetnek adott hatások termelésére tér át. A másokkal egyeztetés nélkül változás 
hamarosan túl sok azonosságot és ennek az elértéktelenedése miatt túl sok hőt termel, és a 
túltermeléssel leértékeli az általa létrehozott hatásokat, energia hullámokat, többletet és 
hiányokat halmoz fel. Az önálló döntések és megfontolatlan cselekvések elsődleges hatásai a 
nyári felvirágzás állapota után nemcsak túltermelést, hanem erősebb recessziót hoznak el, és 
az egyenlőtlenné fejlődő térben, valamilyen hatás állapotba túl sok részecske beépülése miatt, 
másban hiány halmozódik fel. A szimmetriában egyre hiányosabbá váló, ionizáltabb állapot a 
differenciált tömegtermelésnek kedvez, amely a következményként kifejlődő recesszióban 
meghozza a maga hiány hullámait, és az elosztás hiányosságaihoz vezetve, a túltermelt, túl 
nagy élettömegbe épült, túlkínálatba került életminőség bomlásához vezet. Ha az adott 
térrészben túltermelés és felvételi ellehetetlenülés alakul ki egyes életminőségekben, 
hatásokban, hatóanyag hordozókban, az és e minőséggel már túltelítődő térrészben ezek a 
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hatáshordozók leértékelődnek, elértéktelenednek, kénytelenné válnak olyan más élőrétegeket, 
más szervezeteket keresni, amelyekben még ez a minőség hiányzik, amelyben ezért nagyobb 
megbecsülésnek örvend. Az eláramlás, a kiáramlás, az export felvevőképes réteg hiányában, a 
túl nagy mennyiségben termelődő hatásokat vissza kell gyűjteni, fel kell bontani és 
megváltoztatva, fejlesztve legalább más, vagy és éppen keresettebb állapotú eltérőbb 
életminőségbe kell átszervezni. 
A nyári differenciálódás, a fel majd az elvirágzás, az életperiódus háromnegyedének a leélése 
után, a már kellő rálátással kívülről és belülről is nagyobb tudati felbontásban meglátott, az 
ősz bölcsességével megértett egészségbeli eltolódások, életszimmetria megtartását igénylő 
folyamattorzulások már felismerhetővé és megérthetővé válnak.  
Az élet egyik legnehezebb része a tudatos szelekció, és a másokra kényszerítendő akarat, 
cselekvés ráhatás, a sors befolyásolása. Amíg csak az életfolyamatokat nem teljesen értő 
állapotban az élet dolgai felett mások döntenek, a neki éppen nem elég jó szelekció ellen az 
élet tiltakozik, és sokan megpróbálják elkerülni a választás, a saját, vagy a mások sorsának a 
rossz irányúnak értett befolyásolását. Amikor azonban az addig kiskorú élet, eljut a 
cselekvőképessége alkonyára, a megértés állapotába, kénytelenné válik a változás, és a 
szervezés lényegi részeit megértve, tudatosan választani, mások sorsát is a közösségnek 
egyaránt hasznos irányba befolyásolni. Az élet elején a szervezet megtanul gyűjteni, a számára 
hiányzó dolgokat jobban megbecsülni, amely során sokszor nem megfelelően ismeri fel az 
értéket és a mértéket, és az igényénél rendszerint nagyobb arányban tartalékol, von ki 
részecskéket és szervezeteket a közös körforgásból. Márpedig a túlságosan kisajátított, 
túlságosan pihentetett részecskék nemcsak elkényelmesednek, hanem elunják magukat és 
miközben érdektelenné válnak a már túlságosan megismert állapot, a körfolyamatok 
megtartása felé, közben egyre jobban hiányoznak a nagyobb rendszer, vagy más szervezetek 
körforgásából. A túl sok tartalék, a túl sok anyag és hatás megtartása, körfolyamatokba nem 
visszaengedő kisajátítás már nem javítja, hanem rontja az életáramlások folyamatosságának a 
lehetőségét. A tudatban, az emlékekben a könyvekben felhalmozott tudás, hatás, a személyi és 
a családi környezetben felhalmozódó anyagok, miközben változásban hiányosabbakká válnak, 
életélmények leélése nélkül elöregednek, kivonódnak a körforgásból. Az élet élményeket adó jó 
hatások, táplálék nélkül leélése olyan, mint a tűz éghető anyag, vagy oxigén nélkül. A láng nélküli 
lobogás, a gyulladási hőmérséklet el nem érése, a szenvedélyesség hiánya csak elhamvaszt, de nem 
teszi lehetősé a lobogást, a kiemelkedő életélmények átélését. Ha viszont túl sok élménnyel gerjeszted, 
állandóan táplálod az életed tűzét, az túl nagy lángon égés túl gyorsan eléget, és ekkor a heves égésben 
nem lesz időd kiévezni, megérteni a lobogás szépségét, a szenvedély melegét. 
 
 Az ősz állapotban az élet jobban szelektál, felkészül a nagyobb rendre, lebontja a felesleges 
tartalékait, a túl sok és aránytalan mennyiségbe épült, már szükségtelen méretű tartalékát, 
túlkínálatát, és megértve az élet végességét már csak annyit tartalékol, amennyire a belátható 
időben, a várható szervezeti tél alatt az új és friss hatások megérkezése, kifejlődése előtt még 
igénye van. A túl nagy és már szükségtelen tartalékait lebontó és a közös körforgásba 
visszaadó élet a szervezettség őszébe fejlődik. Amikor többet ad le az isteni közösségnek, mint 
amennyit az adott időre jutóan fogyaszt, a természet e rendjét megtartó élet, látható és mérhető 
tömege ilyenkor fogy, és nem épül. A fák és a bokrok ledobják az eltartandó, és a gyökereikre 
már túl nagy, aránytalan terhet adó leveleiket, amely állapotokba szerveződött fiatal és 
pályaválasztás előtt álló egynyaras részecske közösségeknek differenciálódniuk és választani 
kell a merre tovább kérdésben. Az isteni környezetnek, a belső és a külső rétegeknek a 
differenciálódás után részben továbbfejlődésre visszaadott részecskék a belső és a külső 
rétegben fellendítik a változást, javítják az ide kerültek életnyomását, változatosságát, 
sokszínűségét, utánpótlást visznek az elődeik által az előző kiáramlási ciklusban leadott, a 
közben már lefogyott hatásokból. Ennek hatására a nagyobb életnyomásúvá váló környezet 
fogyasztása, anyag és hatáscseréje is felgyorsul, és november végén megindulnak a külsőbb 
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rétegekből már kipihenten visszaérkező, már hidegfúziósabb eredőjű részecskék, és beérkezik 
a lemaradás után felzárkózó külső rétegekből beérkező új sokféleség nyugalmat és új telet, új 
fejlődési ciklust elhozó, de hőenergiában hiányos következménye. Hasonlóan az inkubátor 
jellegű proton térrészből kiszorult utód részecskék jelentős része, kikerülve az izotrópabb 
környezetbe, az általa létrehozott, fenntartott gyűrűt képező toroid külső rétegbe, a már itt 
élőkkel és a tapasztaltabbakkal történő differenciálódásban, részben tovább terelődnek az 
életspirálon a külsőbb rétegek és a hidegfúziós irányú fejlődés felé. Más részben helyben 
maradnak, átalakulnak, az előzményi állapotukhoz képest mássá, de a korábban ott élőkhöz 
képest, időben később de azokkal közel azonos hatásokat termelővé fejlődnek. Ez alapozza 
meg az Állandó eredőjű Univerzum lehetőségét, Lásd az Aspektus 28. könyvét. Az életspirálon 
továbbfejlődők, utolérve a náluk korábban kezdőket továbbfejlődésre és felzárkózásra, 
állapotváltozásra, differenciálódásra késztetik, míg az adott irányban továbbfejlődni nem 
képesek visszafejlődnek, vagy oldalirányú más, índominánsabb állapotba terelődnek. 
 
A revolúció, a helyreállítás időszaka, a valahol túl elértéktelenedő állapotban, a fejlődésben 
megrekedők sorsának a megváltoztatása, a megrekedt fejlődés kijavítása. Az élet 
körforgásában a folytonosság megrekedése nemcsak lokális zavarokat hoz létre, hanem az 
egész körfolyamatokkal érintett szervezeti ágakban, életterekben is megbontja az egyenletes 
fejlődés lehetőségét, és a valamely állapotában túlságosan megrekedő fejlődés, nem adja fel 
időben más életterületekhez, szervezetekhez azok által elvárt, nekik szükséges alapanyagok, 
hatások megfelelő mennyiségét és minőségét. A rossz minőségű, rosszul elkészített, nem az 
elvárásoknak megfelelő alapanyagokból, nem, vagy csak jelentős többletráfordítással lehet 
létrehozni a következő rétegeknek szükséges élettermékek minőségi vagy mennyiségi hiánya 
esetén elégtelenné válik az adott életágak megfelelő hatásokkal ellátása, azok keringése és 
hatásokban körforgása. Ilyenkor nemcsak többletidő kell a korábbi változás hibáinak a 
kijavítására, hanem beszűkül az idő lehetősége az átbocsátóképességet meghaladó mennyiségi 
igény feldolgozásakor, és csak abban az esetben teljesíthető az igényelt, kiígért, elvárt 
mennyiség, ha az átalakítási minőség romlik. Az életváltozás minőségi erdője ilyenkor kicsi 
egységekben, a mennyiségi eredőhöz képest (inverz együttváltozók) mindig romlik egy kicsit. 
Az éveken és körciklusokon át halmozódó kicsi romlások kijavítása, a minőség helyreállítása 
nélkül, egyre nagyobb mennyiségi, vagy és minőségi eltéréssé fejlődnek, halmozódnak. Az 
életzavarok halmozódása egyre jobban elhangolja az együtt fejlődés állapotát az ideális 
arányoktól, a korábbi minőségtől, amelynek következményeként, az élet korcsosodik, 
egyszerűsít, és felületessé válik. A minőségváltozásból, a járatos termékek gyors gyártásából, 
a piac lefölözéséből egyesek nagy előnyöket kovácsolnak a maguk számára, amely miatt 
másokhoz, az általuk mellőzöttekhez, a kissemmizettekhez képest javul az energiában és 
változtató képességben a lehetőségük. A differenciált felhalmozódás és hiány állapot egy ideig 
tartósan növekszik, majd olyan nagy aránytalanságokba fejlődik, amelyek az életfolyamat 
folytonosságát és egészséges körfolyamatait is veszélybe sodorják. Az igényhez képest túl sok 
hatásból megrekedés, felhalmozódás fog kialakulni egyeseknél, amely torlódás áramlási és 
hatáscsere rendellenességet hoz létre az élet szövedékében. A kialakuló többletek 
túltelítődésének, és a hiányok időkésedelemmel megakadályozása, szintén a különbség 
növekedése felé hat, amelyeknek az lesz a következménye, hogy egy túlfeszültségi értéknél, az 
akadályozott többletek áttörik az eddig őket fékező potenciál gátakat, és a hatásaikkal 
elégtelenül támogatott térrészekbe, szervezetekbe áramlanak. A túl nagy feszültségek 
kisülésekor, az újra meginduló körforgások, kellően jól szervezett rendszerben már kevesebb 
ráhatással is fenntarthatók. Ha azonban a különbségek egy időre teljesen megszűnnek, az 
életnek a legrosszabb forgatókönyve valósul meg. A globalizáció a réteg és szervezet 
összevonás nagyon erős differenciálódáshoz és gyorsabb szelekcióhoz vezet. A folyamatosság 
görcsös erőlködésében, az egyre szélsőségesebb állapotváltozásokban a különbségek ezt 
követően felerősödnek, hőhullámok, szülési görcsök alakulnak ki, amely erős feszültség 
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felhalmozódások egy másik új és már jobb, fiatalabb szervezettség megszületéséig tart. 
Ilyenkor alakul ki a kiegyezés, változás, feszültség kiegyenlítődés. Az élet ilyenkor egy ideig 
szinte magától is megfelelően fejlődik, a körfolyamatokban hatásokat egymásnak feladó-
fogyasztó rendszer, egy ideig, állapotig ismét lineáris, kiszámítható állapotban fejlődik. Az 
ilyen spontán jó fejlődést a nagyobb szintű szervezetlenség, az együttfejlődés ritmusának az 
eltolódása szakítja meg. 
 
A revolúció tehát a fejlődési hibákat, rendellenességek kijavító olyan felmenői, isteni segítség, 
amely csak akkor teljesíthető, ha az élet szervezettsége, időben megadja az elvárt részét, ami az 
istené, és a rosszabb hatásokat létrehozó ördögnek is megfelelően adózik.  A saját és a 
kitermelt hatások továbbadása, a hatáscsere beindulása nélkül nincs levehető idegen hatás, a 
körfolyamatok csak akkor működnek, ha a valahol megrekedő már túl nagy többlet vagy 
hiány, (különbség) mérsékelt, fenntartható többletbe és hiányba csökken, konszolidálódik.  
A változás kitermelt eredménye nélkül, a kapott hatások átalakítva továbbadása nélkül a 
környezeti rendszerek rétegek sem tudnak fejlődni, nem tudják az általuk központosítható 
hatásokat megfelelő időben, a szükséglet idejében a fel nem töltődő központi rendszerből pótolni. Az 
adózás, az élet teljesítményéből egy –egy rész leadása, a központi keretek, a tartalékok 
feltöltése tehát elkerülhetetlen része az együttfejlődésnek, a megrekedtek, és a ténylegesen 
rászorulók támogatásának. Ha azonban a központi elvonás, pl. túl grandiózus, esetleg személyi 
kultuszba teljesedő tervek, és fejlesztések megkezdése miatt túl naggyá válik, az offsore 
cégekbe, külföldre, vagy és egzotikus utazásokkal a vonatkoztatási, együttfejlődő rendszerből 
elvont energiák hiányát a fejlődésben megtorpanó élet megsínyli. Ha egy életrendszer, a 
lineáris, megérthetőbb evolúciós ciklusban túl sok életfejlődési, szervezés és elosztási hibát 
vét, és ezek túl nagy különbségekké halmozódnak, a kezdeti kicsi hibák halmozódásai a 
körfolyamatok megrekedéséhez, a szervezettség őszéhez vezetnek. Ilyenkor ismét többet kell 
leadni az istennek, és az ördög is elveszi, ami a magáét. A körfolyamatok újra 
megindulásának, a környezetből visszatérő, már egymásban és az életben is megfelelően hívő 
részecskék életet megjavító beáramlása csak akkor lehetséges, ha az arányában sokféleképpen 
eltérővé válható, de a mennyiségében véges részecske energia környezetbe kikívánkozó, 
továbbfejlődésre vágyó részét, a szerveződések időben elengedik. Ilyenkor szükségszerűen 
megnő az élet és a hatáscsere gyorsasága az élőrétegek között, miközben az élőrétegen belüli 
már pangó áramlások is felfrissülnek, a közös körfolyamatok megélénkülnek.  
Ha nagyon elmaradottá, valamiben nagyon hatáshiányossá válik, egy túl azonos minőségbe 
szaporodó, a fejlődésben megrekedő, belterjessé és melegfúzióssá váló szervezet, az isteni 
környezethez fordulhat a változatosság növeléséért, az élet megújulásáért, a fejlődésben 
megrekedt, elöregedett keringési rendszer regenerálásáért. Ilyenkor az izotrópabb környezet a 
benne kifejlődött hideg, vagy melegfúziós tartalékaiból, az élet által hiányolt minőségben 
revolúciót, regenerációt hoz létre, és lehetővé teszi nagyobb adagban beadott gyógyszer 
hatóanyaggal, a már túl nagy különbség mérséklődését, a rossz arányok megjavulását. A közös 
tömegben, vagy már részekre bomló gázfelhőben, de többnyire nagy kinetikai lendülettel, 
érkező, melegfúziós (üstökös), vagy hidegfúziós aszteroida a beérkezés közben részekre 
lebomló, és a fejlődésben megbetegedett szervezetekben már a beáramlás közben is elosztódó, 
ha kell a változást élénkítő, de ha kell a már túl gyors és megszaladt fúziót mérséklő, a 
forrongásokat és a forradalmakat lehűtő hatóanyaga gyorsan megteszi a hatását. Lásd 
Napóleon, és a világháborús törekvések túl nagy teleit, az isteni beavatkozás következményeit. 
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A határfelületekről: 
A téridőben, a nagyobb azonosságú szervezetek és a közös tér más része, rétege között, mindig 
átmeneteknek tekinthető határfelületek, vegyes mezsgyék, senki földje alakul ki, amely 
nemcsak többes befolyási övezetnek számít, hanem itt igazából sem a környezet, sem a benne 
határos szervezetek szabályai maradéktalanul nem tarthatók, nem teljesíthetők. Nemcsak a 
vegyes szabályok eltérő aspektusokból akár ellenkezően, vagy többféleképpen is értelmezhető 
is lehetősége, hanem önálló sajátos szabályok is kialakulnak, amelyek csak itt jellemzők. Ezek 
lehetnek a szegénység, az önálló, vagy nazarobin következmény túl nagy szabadságfokú, vagy 
másokra rákényszerített szabálya, az önfenntartás szabályai, és vagy az önvédelem szabályai, 
amelyek néha sokkal többet engednek meg, mint az idealizált közösségi szabályok. A 
határfelületek jellemzően közeghatárok, sűrűségi határok átmeneti részén alakulnak ki, 
amelyek lehetnek akár egy szervezett rendszeren belül összeérő érdekszférák határa, vagy egy 
belváros fejlettebb részei közé szorult szegénynegyed, és az ehhez képest jobb módú negyed, 
vagy városrész közös pereme. A határfelületek a szerveződések olyan végei, amelyek 
általában teljesen soha meg nem megvédhetők, a szomszédos közegbe behatolás, vagy azzal 
együttműködés és közös cselekvés nélkül. Lásd a Kurdok átmeneti területét Irak és Törökország között. 
A határfelületeken nemcsak ide-oda lehet áramlani az éppen a másoknak rossz cselekmények 
következményei elől, hanem ki lehet használni az egyik térrész előnyeit úgy, hogy közben a 
másik térrészben a jó irányú különbségekből a közvetítő kereskedőknek, csempészeknek 
energiákat és hasznot lehet kovácsolni. Határfelületnek tekinthetők a még nem autó sebességű 
egyszerűbb közlekedési eszközök az utakról kiszoríthatók, veszélyes az ottlétük, pl. a 
kerékpárok már nem gyalogosok, ezért a járdákról is kitiltottak, holott gazdaságos az 
üzemeltetésük, és könnyű velük a sík negyedekben a célok megközelítése. 
 
Határfelületeknek tekinthetők a nagyvárosok, az országok, a bolygók rétegeinek a köztes 
felületei, mezsgyéi, a más rétegekkel összeérő részei, és miként a nagyvárosok peremén 
kialakuló szegény és nyomornegyedekben, a bádogvárosokban, ezekben is eltérő, csak a senki 
földjén érvényes létfenntartási szabályok fejlődtek ki. Bár ezek a szabályok sokszor analógok 
a hivatalos köztörvényekkel, de sok esetben, köszönő viszonyban sincsenek a gyakorlati 
alkalmazás során kifejlődött sajátos helyi törvényekkel. 
Ha egy bolygó szervezet, valamely nagy csillag, vagy galaxishoz, sokkal nagyobb 
tömegszámú szervezethez közeledik, tudomásul kell vennie, - még akkor is ha csillagsztrádán 
száguld, - hogy a nagyobb szervezeteket, a keresett belvárosokat a senki földjén áthaladva, a 
nyomornegyedeken és mindenhol körülvevő szegénység zónáin át tudja csak megközelíteni.  
A Nappal együtt nemsokára egy nagyobb galaxis felmenői élettérbe, szervezetbe átáramló 
Földbolygó és bolygó testvérei, valószínűen nem véletlenül csatlakozik a melegfúziós, nagyobb 
változássűrűsége miatt fejlettebb nagynénjéhez, vagy tapasztaltabb nagyszülőjéhez, amellyel együtt 
utazva a csillagváros két eltérő fejlettségű ősi nagy rétege között, a segítő útikalauzzal, vagy 
ismerősebb, és eligazodni képes kísérővel, kevesebb veszéllyel közelíthet a céljaihoz, látogathat el a 
nagyvárosban élő rokonaikhoz. 
A galaxisunk északi rétegéből, féltekéjéből a déli felé tartva tehát át kell kelni a senki földjén, 
a kiszorultak földjén, a nazarobin szabályokat tartó szegényebbek földjén, rétegein, amely 
rétegekben inkább az elveszem, én találtam, az Isten nekem adta, elém vezette törvények 
uralkodnak. A szervezeteket átszelő, részekre tagoló, és elválasztás ellenére is a távoli 
térségeket sikeresebben összekötő DNS csillagsztrádák lényegében gyorsforgalmi 
idegpályáknak tekinthetők, amely környékén minden településben nagyobb változás sűrűségű 
és rosszabb minőségű az élet számára a tér. Ezeken az eltérő csillag negyedeket elválasztó 
idegsztrádákon azonban a helyiek, a környezetet, a forgalmat és a csatornákat ismerők, uralók 
át tudnak kelni, nekik nem akadály az, ami másnak, idegennek átjárhatatlan, túl forgalmas 
főút. A helyben születettek, az itt élők, a forgalom ritmusát ismerők, ehhez alkalmazkodók, a 
rétegbeli csempészek és a más rétegekbe besurranók úgy járnak kelnek át e senki földjén, mint 
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a szél részecskéi a pókhálón. Valószínűen ez az oka, hogy a környezethez képest mindig 
elértéktelenedő, a legolcsóbb területeken, más szférák köztes határain könnyebben tapadnak 
meg az élet szegényei, a magukat nehezebben eltartók, az Isteni szabályoknak a saját 
értelmezésük szerint engedelmeskedők. Az ilyen térrészeken áthaladó idegeneknek mindig 
számítani kell arra, hogy a velük nagyobb azonosságú környezetben idealizált szabályok, 
ezekben a határfelületeken nem, vagy jelentősen eltérően működnek, itt a rögtönzés, a 
helyzetekkel azonnal élés, az elvehető dolgoknak az elsajátítása az érvényesen gyakorolt 
törvény. Itt az izotróp piac jelen időben érvényesülő fogd, és vidd törvénye uralkodik. 
 
A Galaxis két féltekéje között áthaladó bolygóknak, elég sokáig tart e határmezsgyéken az 
átkelés, miközben mélyen bekerülnek a nagyobb szabadságfokúak és az öntörvények szerint 
élők, a kisemmizettek relatív keskeny, de az itt élőknek elég széles rétegébe. Magyarországon a 
rendszerváltozást is létrehozó átalakuláskor már valószínűen elértük, és ebben a sajátos 
rétegben haladtunk a Nappal való együttáramlás során. Már akkor megkezdődtek a 
visszarendeződések, a sajátos és egyeseket a régi sérelmeik kapcsán kártalanító, de ezzel 
másokat, a jelenben élőket alaposan és oktalanul megkárosító kártalanítások, a joghiányos 
kreált kárpótlások. A kárpótlási jegyek, éppen olyan pénzhígító, a mennyiséget szaporító, a 
reálértéket csökkentő pénzhelyettesítők, mint az étkezési és az üdülési jegyek. Régebben ezeket 
váltóknak, ígéreteknek, kötelezvényeknek tekintették, de azt pontosan tudták a kibocsátók is, hogy a 
forgalomban lévő értékpapír, akármilyen pénzhelyettesítő ígérvény, csak a meglévő pénz mennyiségét 
növeli, de a reálértékét, az együttváltozó minőségét csökkenti, hígítja. Az ilyen kibocsátások mind az 
infláció irányába hatnak, és miközben csak látszólag nem változtatnak az exportálók és az importálók 
jelenének az arányain, később, a térség általános leértékelődése, a Svájci Frank egekbe szökő 
árfolyamváltozásában realizálódik a pénzhígításuk, a dolgozók fizetésének és a Magyar Forintnak a 
reálérték, minőségi értékcsökkenése. 
Ezt követően elszabadultak, elszaporodtak a törvénytelenségek, az országunkban is felborult a 
relatív tartható rend, és miközben az ország vezetői a lovak közé dobva a gyeplőt, gyors 
vágtában hirdették, hogy irány a fejlődés, irány előre, rászabadították a jelentős részben az előző 
rendszer alatt, majd a kárpótlással is növelve a rendszerváltás alatt és után létrehozott túl nagy szegénységet, és 
az újgazdagságra vágyó rétegeket a magukat még eltartani képes átlagos szervezetekre. A 
szegény rétegek terhe, a mindent lehet büntetlenül állapot kialakulása, a meggazdagodók és a 
fejlett fehérgalléros bűnözés terhe a féktelen és törvénytelen állapot terhe az átlagos 
szervezetekre maradt, amelyek ettől megrokkanva elszegényedtek. Közben a korábban 
kisemmizett rétegek egy kicsit gyarapodtak, hogy azután kamatostól visszavegye tőlük az 
adott pünkösdi támogatást a túlgazdagodó, öntörvényűvé váló túlfejlett elit. Az ország 
belerokkant a rendszerváltás és a szabad rablás terhébe, és nyolcmillió lenullázódó, 
magát eltartani nem képes Magyarral egyre jobban bemélyedtünk a törvénytelenség 
senki földjének a téridejébe. A galaxis két féltekéje közötti áthaladásban talán 2011-ben 
értünk át a legszegényebbek, a veszíteni való nélküliek első rétegén túlra, amikor valamiért 
véget ért a teljesen szabad és büntetlenül hagyott rablás. A mindent elvehetek szabályaival élő 
részecskék felbujtó hatása ekkor valamitől egy csapásra elmúlt, és Pécs belvárosában egy 
időre helyreállt a rend. Ez azonban csak a bevezető első rétegen, a legszegényebbek a 
hajléktalanok rétegén áthaladás. A másik fejlettebb belvárosi galaxis réteg felé, befelé haladó 
bolygóknak át kell kelniük egyre fejlettebb eszközöket alkalmazó, hozzánk képest túlfejlett 
rétegek sávjain, amelyek egyre gátlástalanabb, egyre jobban a fejlettséggel visszaélő belvárosi 
elit bűnözők rétegein halad át az út. Miközben a fényes csillagváros legbelső részén és a 
csillagsztrádán a felmenői rokonokat meglátogatva áthaladunk, egyszer el kell hagynunk e 
vidéket, és kifelé téridő szimmetriában újra át kell kelni a reménytelenséggel és a puszta hittel, 
magát már csak rablással, szabálytalanságokkal magát fenntartani képes rétegeken. Bár az 
Isteni közösség folyamatosan segíti e rétegeket, az életteret behálózó ideghálóban élő, földön és 
égen-futók, a nagy és gazdag rendszerek között és az őket kisemmiző törvények útvesztőiben 
gyorsabban szaporodnak, mint amennyien azonos idő alatt elhagyják a nyomorúság rétegeit, 
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hálózatait. Az Isteni közösség malmaiban apróra, szegényre, de nagyobb szabadságfokúra, nagyobb 
áthatolóképességűre lemorzsolódó részecskékből antianyag válik, és a Svájci Cernben dolgozó 
tudósok, még mindig nem értik, hogy hogyan keletkezik az életet és a részecskéket egymástól és a 
jóléttől is eltaszító antiszociális, a szervezettségben élő szabálytartókkal ellentétes tulajdonságú, 
mindenhonnan kitaszított, és az anyagiasabb állapotban a gazdagabban változó szervezeteket 
egymástól is távol tartani, a teret nagy életnyomással feltölteni képes antianyag. 
 
A kellően lineárisan fejlődő téridőszakokban és részekben, a megérthető és szabálytartó élet, 
egyre nagyobb, egymással összefüggőségbe is szerveződő életközösségekbe, anyagi sűrűségbe 
szaporodik, amely folyamat tehát együttműködő, energiával is rendelkező, változtatóképes, de 
egymást a kölcsönös leárnyékolással vonzó köztes térrészeket, és gravitáló tulajdonságú, 
egymás felé erősebb vonzalmat érző életanyagot hoz létre, mint amekkora a kifejlődő taszító 
erő, az antihatás alakul ki. Az anyagok, és a részecskék egymás felé vonzó hatása azonban 
csak addig érvényesül, amíg a kellően nagy és elegendő azonosság nem lesz túl naggyá, amíg 
nem fejlődik egymást teljesen helyettesíteni képes én-vagy Te konkurencia harccá, 
túlkínálattá. Ha az egymást kiegészíteni képes vonzalom helyett az egymást kiszorító 
azonosság túlnő egy csak helyileg és a kínálat és a kereslet ismeretében meghatározható 
határértéken, az a korábbi vonzó érzelem, érzés, amely addig egymás kiegészítési lehetősége, 
az együtt jobb és többre képes eredő, az együttműködés pozitív következményével egymás 
felé vonzódást hozott létre, az igényhez képest túl egyformaság, a túl nagy azonosság, vagy és 
jelentős túlkínálat kialakulása esetén taszító erőt, bomlást, azaz az anyag részecskéit egymástól 
eltávolító erőhatást hoz létre.  
 
A túl nagy azonosság és a már elégtelen azonosság, a még megfelelő életteret lehatároló 
határfelületeket hoz létre, amelyeknél távolabbra kerülés, ilyenekkel keveredés nem kedvező 
az életnek, ilyen kapcsolatokban és környezetekben romlik az élet ideális együttváltozásra 
alkalmas állapota, egészsége. A két szélsőségnek tekinthető határfelület egyike, az anyai 
azonosságé, az anyai eredetű genetikai állomány élettere felé található, míg az apai eredetű 
élőréteg és környezet, a születéstől távolodva a már izotrópabb, vegyes és a külső köztes isteni 
réteggel is jobban keveredő, hidegfúziósabb térrészek felé található. Az átlagos, ideális 
élettértől eltávolodás valamelyik, főként a külső, távoli, idegenebb irányba, az időben és a 
valószínűségben nagyon megnöveli a változatosságot, tehát ha az élet a számára ideális átlagos 
környezetet elhagyva, valamelyik határterület, határréteg felé, vagy azon át idegen térrészek 
felé áramlik, költözik, vagy nyaralni megy, akkor előbb a környezetében, később a 
szervezetében a sokféleség, vagy az azonosság rokoni felmenői tere esetén a túl nagy azonosság, tehát 
szélsőségesebb állapot eredő alakul ki. A másféle, idegenebb genetikai területek 
megközelítése azzal jár, hogy az élet szervezetei olyan nagyon más, vagy éppen túl nagy 
azonosságú, ezért egymás felé jó és gyengéd, osztódást létrehozó impulzusra nem képes 
állapotokba fejlődnek. Sok esetben olyan eltérő genetikai állományú, már fajidegen 
szervezetek között alakulnak ki kölcsönhatások során kiépülő érzelmi kapcsolatok, (ez lehet 
növények, állatok, más dolgokban elég azonosságú eltérő fajokkal szemben kialakuló érzelem, szeretetérzés, 
vonzódás), amelyből már nem képes egymással kellő folytonosságba épülő, reprodukcióra képes 
utódszervezetet létrehozni, ilyenbe keveredni. A genetikai eltéréssel való keveredésnek van 
két szélsőséges határterülete, amelyek között a még kellő azonosságú, de egymáshoz képest 
még tűrhetően szélsőséges tulajdonság halmazú részecske szervezetek keverednek, vegyülnek 
egymással. A határfelületektől távolabbról származó, túl nagy másságú, már nemcsak nagyon 
eltérő részecske szervezetek vegyülésekor, már a határterületeken kívüli, sokkal másabb 
tulajdonságú, fajidegen részecskék is jelen vannak, amelyek már nem képesek a nekik túl 
idegen részecskékkel közös élettérben együtt élni, együttműködni. Mint minden eltérésnek, a 
genetikai és a tulajdonságbeli eredőben másoknak is van kevésbé, és a határértékeken túl 
olyan már jobban eltérő, az adott szervezetben együttműködésre képtelen, a szervezetben 
összeférhetetlen, a légkört mérgező vegyületeket létrehozó változatai, amelyek már nem 
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építik, és nem növelik az együttműködést, a valamilyen irányú de közös cél felé fejlődést, 
hanem a saját céljaik érdekében gyengítik és bontják a kialakuló kapcsolatokat. A 
határfelületek és a mezsgyék közelében, gyakran fejlődnek ki olyan, túl nagy biodiverzitású, 
túl sok mindenre érzékeny, túl sok mindennel foglalkozó, a szervezetben az erőviszonyokat és 
az energiákat nagyon megosztó alszervezetek, amelyek még életképesek, de már sem a 
szervezetben lévő túl nagy eltérésűekkel, sem a környezetben lévőkkel, a jelen rétegében még 
nem képesek megfelelően együttműködni. Az ekkor még kényszerű és elviselendő együttélés 
során, az idegenek és utódaik között tovább nő a keveredés, a genetikai vegyülés, amely során 
az idegen ellenesség és az együttműködő képtelenség is csökken. Az idő és a másokkal való 
együttműködés, a hatáscsere során, a későbbi leszármazó generációk egy idő után elérik az 
optimális azonossági, eltérési arányt, a lehető legjobb együttműködési eredő lehetőségét. Tehát 
az ilyen elődi szervezetekben ekkor még többnyire elszigeteltebben, a közös térrészekben még 
nem együttműködő képesen fejlődők nem a jelenben, hanem csak a szervezetek későbbi 
állapotában, azok jövőjében lesznek jó kapcsolatépítők, ők a jövő összetartás majdani, később 
kifejlődő szervezői. A térbeli és a genetikai határfelületeken, határterületeken fejlődők 
variobilitása tehát rendszerint nagyobb, szélsőségesebb, a jelen állapotában, de ha ezek a 
jövőben jó leendő kapcsolatépítők nem fejlődnének ki a szervezetek rejtett belsejében, és 
környezetében, pl. a jobb és a bal oldali petefészkekben, vagy eltérő iskolákban elkülönítve a velük 
együttműködni ekkor még nem képesektől, akkor az életre alkalmas jelen állapota után nem 
fejlődne ki a megfelelő jövő. Ha azonban az időben eltolt állapotban és még más minőségben 
fejlődők is folyamatosan termelődnek, és nemcsak a jelenben, hanem a relatív állandóságot, a 
közel azonos eredőt létrehozva a későbbi jövőben, - amikor már vegyülő és együtt élő képesek 
egymással - is keverednek, az élet túl erős rapszodikus hullámzás helyett a folyamatosság és a 
kiszámíthatóság felé fejlődik. Az élet szervezeteinek a laboratóriumaiban tehát nemcsak a 
jelenben együttélő-képes változatok fejlődnek ki, kerülnek egymás mellé, hanem az ekkor még 
egymás elleni minőségű, életideológiájú, eltérő nemű, ekkor még túl nagyon más egyedek is, 
bár a többségükben kellően elszigetelten de jelen vannak, a velük elég azonosságúak, és az 
elszigetelők között fejlődnek. Miközben e fiatalabb, idegenebb, még építő együttműködésre 
nem képes éretlen szervezetek, amikor már képessé válnak az ekkor már nem olyan nagyon 
idegen, esetleg azonos irányba sodró életfelületeken egymással keveredni, vegyülni az élet 
kellően megérett gyümölcseiként éretté válnak.  
 
Az azonosságot termelő anyai, (melegfúziós) térrészekbe, környezetekbe, Vertexekbe 
beáramlók, akkor is, ha korábban idegen térből és hidegfúziós eredőben érkeznek, a kellően 
azonos hatású környezetben – hacsak túl mélyen nincsenek beépült gyökereik, - az egymáshoz 
és a kellően azonos hatású térrészhez, szervezettséghez közeledve, a beépülő kisebb hatások 
következtében egyre nagyobb azonosságúakká, együttműködő képesekké válnak, fejlődnek. E 
fejlődés során a kezdetben még megfelelő azonosság, a túl közel kerüléssel egy idő után túl 
nagy azonossággá, egymás rossz, túl azonos tulajdonságait visszatükrözővé válik, amely miatt 
korábban még titokzatos, idegen, részben ismeretlen szervezet felé a megismerési vágy 
gravitációs vonzalma csökken. A kelleténél nagyobb felbontású, a megértés kifejlődése nélküli 
megismerés fokozatosan közömbössé, vagy ellenszenvé, antigravitációs taszító eredőjűvé 
fejlődik. A vonzalom, a vonzódás és a gravitációs szeretet érzés akkor kezd átfejlődni 
taszításba, antigravitációs, egymáshoz képest antihatású taszító viszonyba, amikor a 
megismerés kíváncsisága, a másik érdekessége, ismeretlensége elmúlik, és az egymáshoz 
közeledés olyan túlközeledéssé fejlődik, amelyben valamely túl nagy azonosságú szervezet 
már behatol a másik általa kellően biztonságos távolságtartást eredményező magánszférájába. 
Ez előbb lecsökkenti a szeretetérzést, a vonzalmat, a vonzódást, majd közömbösséget és 
neutralitást fejleszt ki, de ha a megismerés már túl nagy felbontás felé fejlődik, ebből 
ellenérzés, taszító hatás, majd ellenszenv, nagyobb fokozatában gyűlölet fejlődik ki. 
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Amikor két egymáshoz közeledő, vagy egymás mellett élő részecske szervezet azonossága 
kellően naggyá válik, az egymástól elválasztó határfelület értelmetlenné és feleslegessé válik. 
Ilyenkor könnyen a meglévő közös határfelületek lebomlása, globalizáció, közös térben 
egyesülés alakul ki, amely a már vegyes, határokkal egymástól el nem választott térrészre 
vonatkozóan megnöveli a már közös térben, azonos határok közötti egységes vonatkoztatási 
rendszerbe kerülő részecskék számbeli mennyiségét. Bár a térsűrűség lényegesen nem változik 
meg, a közös létszám és a hatóképesség nő. A Mengyelejev rendszer kezdeti állapotaként 
ismert, az előző periódus végén egymásnak terelődő közösség egymásnak torlódását, Sharp 
jellegű, gömbszimmetrikus állócsomó kialakulását eredményező tömegszám növekedésként 
ismerjük. A korábbi két félszervezet közösségi határfelületen egyesülése nagyobb 
tömegszámú, nagyobb változás sűrűségű szervezetet hoz létre, és nemlineáris folyamattal 
kezdődő, de később lineáris, megérthető folyamatot létrehozó életfejlődési állapotot indít el. Ez 
az állapot a valamerre, pl, egymás felé közeledést, vagy a túl nagy azonosságúaktól távolodást, és mások felé 
közeledést lehetővé tevő fejlődési periódusok vége, az elporlódás, és a más térrészben kifejlődött, onnan 
távolodó, de feléjük közeledő, túl nagy azonosságúakhoz túl közel kerülés ideje, térállapota, az életperiódus 
váltás, a revolúció, az eltérő állapotban, eltérő tömegben, más vegyületben újrakezdés lehetősége. Ilyenkor a 
már túl nagy azonosságú szervezetek részben beolvadnak egymásba, a magánszféra jelentős 
része és a köztes együtt fogyasztott térrész is közössé válik. Az egymás felé közeledő 
szervezeteknél, az azonos fogyasztási szokások, azonos táplálékot jelentő hatások két irányból 
fogyasztása, elnyelése miatt, az ilyen kellő azonosságú szervezetek között, éppen azokból a 
köztes térben ritkábbá váló táplálék, feladó hatásokból lesz kevesebb, hiány, mint a hasonló 
analóg hatásokat nem duplán fogyasztóktól nagyobb távolságot engedő, vagy és ebben a 
minőségben az izotrópabb környezetben gyorsabban szaporodó. A szervezetek közötti belső, 
centrális térrészben valamilyen, többnyire az általuk már a keletkezésénél nagyobb arányban 
fogyasztott minőségben kialakuló hiány belső vákuumot, ilyen minőségben vonzalmat, az 
elfogyasztott többlet, a külső térrész felé kibocsátás pedig valószínűen taszító erőt, rossz 
megítélést, ellenszenvet egymás és a közös centrum felé nyomó ellenhatást, ezzel a 
félszervezeteket egymással összetartani képes differenciált hatást hoz létre. A természet egyik 
alaptörvénye, hogy nem tűri az egyenlőtlenséget, a kiszorítást, a hiány állapotát, miközben 
valamely környezetben ugyanabból a hatásból kellő arányú többlet halmozódott fel. Ennek az 
a következménye, hogy a hiányt képező minőség folyamatosan gravitációs hatásokat keltő 
áramlással igyekszik a minőségében kelendőbb, számára ellenhatás nélkülinek, jónak ismert 
belső térrészbe bejutni, ott elszaporodni. Mivel a belső piacok, élettér részek folyamatosan 
fogyasztottak, állandóan változók és átalakítottak, a külső környezetből kell az ott bővebben 
termő, termelődő hatásokat beszállítani, hatáscserébe bocsátani. Az ilyen szervezetek egymás 
felőli részén, a centrumai közelében élőknek tehát vagy egyre távolabb kell elmenni a 
szokásos igényelt feladó mennyiség megszerzéséért, vagy meg kell szervezni a folyamatos 
beáramlást, amely gravitációs hatást keltő áramlássá alakulhat át.  
Más aspektusból a belső hiány szeretet érzést és vonzalmat kelt a hiányzó minőség 
beáramlására, amelyet a környezetben termelődő túl nagy azonosság taszító hatása kényszerít 
az ilyen minőségben, téridő összetételben ellenhatással nem rendelkező, a hatásokat 
folyamatosan fogyasztó, átalakító, és ezzel ebben a minőségben a telítődést megakadályozó 
térrészek központjai felé. 
Ilyen tévedés a parlagfű irtása. Minél jobban írtja a buta ember a parlagfüvet, és minél sikeresebben 
megakadályozza annak a terünkben és időnkben való telítődését, az átalakítással és a folyamatos 
vágással egyre nagyobb hiányt hozunk létre e téridős összetételű részecskefelhő minőségben. Minél 
többet levágunk a városok belső részén áés közvetlen környezetében, annál több fog e nem telített, 
kellően szabad térrészek felé áramlani, és ráadásul nemcsak a növények szaporodása tevődik át a 
folyamatosan vágott térrészekbe, hanem a légkörben kisebb koncentrációban lévő pollenjeik is 
folyamatosan a belvárosok felé áramlanak. 
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Az élet legfontosabb két együttváltozója, a vonzalom, a szeretetérzés, a gravitáció csak 
következmény, míg ennek az együttváltozó párja az ellenszenv, a taszítás és a gyűlölet. 
Feltételezhető, hogy e két érzés eredő aránya határozza meg az élet közös tömegbe fejlődését, 
vagy és egymástól eltávolodását. 
Ha a téridőbeli felületek és a beáramlási, telítődési lehetőségek körkörösen nem eléggé 
szimmetrikusak, akkor az egyébként koncentrikus szervezettség ezen a térrész felé 
deformálódik, és mint a fotonokkal nem nyomott oldalon a fatörzs deformációja, a kisebb 
életnyomású térrész felé mindig kiterjedőbb, kevésbé szimmetrikus, egy központi közös 
ponthoz, térhez képest aszimmetrikus. Ez viszont arra utal, hogy a túl nagy sűrűségű, 
konkurens területek nagyobb életnyomásától kifelé haladó terjeszkedés, a kevesebb küzdelmet 
vállaló, a túl nagy életnyomás elől már kitérő idősebb, elöregedett, a nagyobb nyomásnak és 
az erőszaknak engedő szervezetek megoldása, fejlődési iránya. Lásd a 10-11. ábrán bemutatott 
aszimmetriákat a 86-110.oldalon. Ha a sivatagok és a kevesebb élelmet, jó hatást feladó, lassabban változó, 
vagy az életet eltávolító, ellenséges hatásokat nem kitermelő életterületek felől nem érkezik kellő 
életnyomás, a békességre törekvő, a felesleges vetélkedést, a túl erős harcot, a konkurensek 
nyomását elkerülni igyekvő szervezetek vagy a kevésbé támadó felületek irányok felé 
fejlődnek, vagy és eközben átalakulnak, másra szakosodóvá válnak. A túlnépesedet, túl nagy 
konkurenciát, azonossági életnyomást, antihatást kiváltó szervezetek egymástól eltávolodása, 
azonban mások felé közeledésnek is tekinthetők, amelyek között, akkor is ha kellően sokfélék, 
mindig vannak olyanok, mint ők. Ezekhez a máshol kifejlődött és onnan eltávolodó, de 
egymás felé közeledő szervezeteknek, egyszer valahol a térben és időben össze kell érniük, el 
kell jutniuk egy olyan egymással már közvetlenül érintkező közös felületre, amelyben már 
egymástól, a túl nagy inverz azonosság ellenhatásától nem lehet továbbfejlődni, nem lehet 
változatlan irányban tovább haladni, terjedni. Ez érvényes az élet összes termékére, amelyek 
az adott minőséget, életkeveréket, életterméket létrehozó életforrásban kifejlődnek. Ilyenkor a 
köztes és egyre kisebbé váló térrész a feladó hatásokban, táplálékban kimerül, vagy a kettős 
irányból érő hatásoktól, az időre és a térre jutó túl nagyra növő változás sűrűségben és kiég, és 
a köztes térrész energiahordozókat és jó hatásokat feladó lehetőségekben egyre jobban 
elszegényedik. Ilyenkor a köztes mezsgyén már nem az életnek vonzó táplálék jó táplálék, jó 
hatás adódik fel, és van kellő bőségben, hanem a túlfogyasztással más izotrópabb 
egyenletesebben ellátott környezetnél sokkal nagyobb arányban kitermelődő, az elfogyasztott 
táplálék differenciálása, kibocsátása során felhalmozódó ellenérdekelt, az energiában és a 
sokféleségben, a társaikban és más jó hatásokban elszegényedett, de a folyamatban 
tapasztaltabbá és ellenséges érzelművé vált részecskék kerülnek többségbe, kibocsátásba. 
Mivel a fogyasztás és a differenciálás az elfogyasztott, befogadott táplálék felbontásával és 
sokkal kisebb egységekre differenciálásával, szétválasztásával, a korábbi minőség és a beépült 
arányok jelentős megváltoztatásával is jár, ezért a befelé áramló, még vonzott minőségben 
nem alakul ki belső ellenhatás, viszont a fogyasztás során termelődő ellenérdekelt, 
elszegényedő, az akaratuk és a megkérdezésük nélkül megváltoztatott anti részecskékben 
annál több indulat, ellenszenv halmozódik fel. Ennek ellenére, mivel ezek a megváltoztatott, 
elszegényített, az életminőségében rosszabbá tett minőségben, a környezetben nem találhatók 
hasonló, analóg részecskék, ezért ebben az átalakított minőségben a még mértékkel kibocsátás 
nem találkozik antihatással, ellenérzéssel. Az ilyen megváltoztatott minőségű, az izotróp 
környezetben, ellenhatásban hiányos, sőt a nyomás és a hőenergia kiszállítása miatt 
kimondottan kívánatos energiahordozó ellenállás nélkül kerül kibocsátásra. Csak akkor alakul 
ki ellenük ellenszenv, antihatás, amikor a környezet egyre nagyobb arányban telítődik ezzel a 
minőséggel, amikor már a kezdetben jó hatás kezd egyre többé, túl sokká válni. Mivel a jóból 
is megárt a sok, az életbuborékok között lévő isteni Yin környezet egyszer szükségszerűen 
telítődik ezekkel az antihatású, anyagba és ilyen melegfúziós fogyasztó közösségbe már 
összeépülni nem akaró energiahordozóval, indulatos melegfúziós részecskével. Ez az az 
életminőség, amelyet antianyagként ismerünk, amely nemcsak létrehozza, hanem a 
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fogyasztókkal való elégtelen keveredés, kompenzálás nélkül folyamatosan növeli az 
életbuborékok között lévő isteni közös tér, az élethálózat életnyomását. A köztes tér idővel 
nagyobb életnyomásúvá és melegfúzióssá válik, és egyre nagyobb arányban kezdi fogyasztani 
az addig őt termelő minőséget, aminek az lesz a következménye, hogyha a korábbi 
életbuborékokban kifejlődött minőség nem változtat a szokásán, fogyasztás helyett építővé és 
termelővé nem fejlődik, akkor egy idő után már nem tudja a környezetbe kibocsátani a neki 
rossz hatásait, mert az nem fogadja be. Ezért kell az életbuborékokban fejlődő életnek 
generációról, generációra egyre nagyobb változás sűrűséggel, egyre nagyobb életnyomásba 
fejlődni, vagy ha nem bírja a versenyt, át kell alakulnia az eddig termelt rossz hatásokat 
importálóvá, és más nagyobb bonyolultságú minőségbe átalakítóvá. Ha a köztes tér már 
telítődött hidrogén minőséggel, akkor a napszerű csillagoknak át kell térnie a hidrogén 
fogyasztására és nagyobb bonyolultságú héliummá összeépítésére, fuzionálásra. Ha már a 
héliummal is telítődött a környezete, akkor a héliumot kell fogyasztania, és még bonyolultabb 
elemeket, szervezeteket kell létrehoznia. Idővel eljut a kényszerű fejlődés az emberi 
bonyolultság sok dimenzióban egyszerre változó létrehozásáig. Ha már nem tud egy szervezet 
a túlságosan feltöltődő környezetébe exportálni, kibocsátani, egy másik lehetőséggel is élhet, 
életteret, élethelyszínt kell változtatnia, (bölcs orvosi tanács), és ha eddig a völgyekben élt, a 
hegyvidékre, ha esetleg a helyvidéken élt, akkor a tenger mellé kell költöznie. Nem véletlenül 
vándoroltak a pusztákon az őseink, és ma sem véletlenül vándorolnak a nagy csordák a 
szavannákon! 
 
Az ilyen ellenérdekelt, a fogyasztóknak egyre jobban antihatású anyagokban feldúsuló 
mezsgyék, élethálót adó köztes térrészek, egyrészt a feladó táplálék hiánya, a minőségének a 
megváltozása, és a tapasztalásokban fejlettebbé válása miatt, már nem teszik lehetővé a 
további azonos irányban, egymás felé, és a kiadott, kibocsátott hatásaikkal elszennyezett 
köztes térrészek felé, azaz egymás felé továbbhaladást, és a hatásaikkal túltelítődő térrészbe 
azonos hatások kijuttatását. Az élet egymás felé túl fejlődésben leállítja a túlközeledést, és az 
ellenérzésű térrészektől elterelődve a kevésbé taszító, nem annyira életunt, nem annyira 
életellenes, még feladó jó hatásokat is tartalmazó térrészek felé terelődik. 
 
Ha valahol rendszeresen, de nem teljesen egyszerre kaszálják az élet közeli térségeit, a 
folyamatosan visszafejlesztett, de egymáshoz képest az időben jobban eltolt állapotú, eltérően 
visszafejlődő szervezeteknél nem fejlődik ki egyszerre túl nagy ellenérzésű azonosság, ezért 
az eltérő méretű és eltérő minőségű hatásfelvétel miatt, normális együttváltozás és egymásnak 
továbbadható hatásokból hatásláncba szerveződő életfolyamat, életpiramis, életspirál alakulhat 
ki. A termékforgást, vagy és legalább a fogyasztottak, vagy a termelők egymáshoz képesti 
vándorlását, áramlását is igénylő, életspirálba, és egymásnak jó hatásokat mindig mások felé 
feladó folytonosságba épülést igénylő megoldásnál nem alakul ki az életterek azonos 
minőségben túltelítődése, elsokallása, hanem viszonylag kiszámítható, de még kellően 
változatos, de szervezést és egyeztetést igénylő életfejlődéssé alakulhat át. Az ilyen 
életmegoldást, életmintát, megértett és a tudattal létrehozott, kifejlesztett életprogramot 
követő, már nem spontán, hanem a már kellő megértő képességgel rendelkező fejlettebbek 
által szervezett, irányított, kreált változás fenntartható periodikus fejlődéssé alakítható. 
A rendszeresen kaszált, művelt és learatott, egymás mellett nem azonos minőségbe épülő, 
egymáshoz képest éppen egy feladói, fogyasztói szinttel eltolt térrészekben nem tud kialakulni 
a telítettség és az életuntság, mert a kibocsátott hatásokat kiadók élettermékeire a 
környezetben, nagyobb távolságra szállítási igény nélkül mindig lesz vevő, fogyasztó. Ha 
kellően jó a szervezetség, és a hatásokat feladók, fogyasztók egymáshoz képesti aránya, - 
feltehetően ez is az aranymetszéshez kapcsolódik, - a megfelelő egyértelmű rendezettséget kialakítók, 
igénylők, dominánsak, egyetértők aránya, akkor az egyetértésben átalakítható fogyasztható kisebbség 
olyan nagymértékű lebontásra és átalakításra kerül, amelyben az ellenállása reménytelenné 



 237

válik. Mivel a szervezetek által elfogyasztott hatások, mindig egy másik előző szervezet által 
átalakított, kibocsátott anyagok felvételére, igényére épül, és más átalakítására szakosodó 
szervezetnek továbbadás felé fejlődik, amely megint tovább adja az általa is átalakított, mássá 
fejlesztett, de közben változó hatásokat és hordozóikat. Ezt a folyamatot, akár a továbbadott, a 
velük történéseket megérző, tehát érzelemmel és érzékelési lehetőséggel rendelkező 
hatáshordozók által életfolyamatban történő változásként is értelmezhető átalakításokat, a 
változtatók és az általuk megváltoztatottak is az eseményeket és történéseket, örömmel vagy 
sikerrel, vagy kudarcot szenvedve viselik el, de ettől még érdekes változatos események 
történnek velük, amelyeket, egymást követő, nagyobbrészt megérthető életfolyamataként élnek át. 
Ettől néha nemesebbé, máskor bátrabban áramlóvá, megint máskor elbizonytalanodóvá, 
másokkal nagyobb szimmetriába kerülővé fejlődnek. Az ilyen változó rendszerben nemcsak a 
hatásokat egymásnak feladók, hanem a feladott és továbbadott hatásokat hordozók, a változók 
is fejlődnek, változnak, éreznek és eseményeket, történéseket élnek át.  
 
Az élet ma egy részben kiegyezett, részben a hatásokat kisebbségben elviselő rendszerben 
változik, amely azért tudott megmaradni, és tartós életfolyamat rendszerré fejlődni, mert 
a kisebbségi és a feladói, elviselői és a hatásváltozást meghatározói sorsok, állapotok 
periodikusan felcserélődnek, hosszabb távon az időben szimmetrikussá, igazságosabbá, a 
ma rosszabb sorsba kerülők később az időben későbbre eltolt egyenlőségbe fejlődhetnek. 
 
Ha a még túl nagy azonosságú, ellenszenvbe, ellenhatásba fejlődése előtt, leművelt, learatott, 
megváltoztatott térrészek, folyamatosan megváltoztatásra, átalakításra, eltérő igény felé 
fejlesztésre kerülnek, akkor az ilyen térrészben, részben kreált, a megértésben a legfejlettebbek 
isteni szervezetei által megváltoztatott állapotú, egymáshoz viszonyított kellően eltolt 
fejlettségű, de nemcsak spontán, hanem egyeztetett, szervezést, szállítást és információk 
továbbítását, közvetítést is igénylő, relatív egyetértésben működő szervezett evolúció fejlődik 
ki. Az ilyen jól szervezett, irányított közösség, életképessé válhat a túl gyors folyamatokat 
megérthetőre és kiszámíthatóra lelassítva, lineáris együttműködésben, együttfejlődő, de az időben 
és a fejlettség állapotában egymáshoz képest eltolt többségi egyetértésben együttműködni. 
Mivel az ilyen rendszerekben periodikus rotáció működik, és nemcsak az átalakított hatások, 
hanem az átalakítók is teret és állapotot cserélnek, ezért a rendszer kellően változatos, nem 
teljesen, de eléggé kiszámítható, még érdekes, a mindörökké tartó fejlődés unalmát egy időre 
elűzni képes életváltozást lehet egymás után eltérő változatban átélni. Ha valamelyik 
állapotban fejlődő életminőség, már nagyon unja az általa túlságosan kiismert, megismert 
életváltozás állapotát, vagy a környezete válik vele szemben életunttá, ellenségessé, a rotációs 
életspirál rendszerben kialakult körfolyamatokból kilépve, egy másik párhuzamos valóságba 
átlépve megváltoznak az egymáshoz, illetve a másokhoz viszonyító arányok. Néha a korábbi 
többség kisebbségbe, a kisebbség a gyorsabb szaporodása, elporlódása, vagy és a tudatban 
több, vagy mélyebben beépülő tapasztalata miatt fejlettebbé válása miatt mennyiségi 
többségbe kerül. Az addig másokat fogyasztó és harmadik szervezeteknek feladók, ettől 
kezdve a részben a volt fogyasztóiknak a fogyasztóivá fejlődnek, és a következő 
életperiódusban a volt a feladóik által fogyasztható állapotba szerveződnek. A 
körfolyamatoknak a végpontjait, a szomszédos réteggel a téridőbeli azonosság állapotát és 
felületét elérve, egy életszinttel, élőréteggel nagyobb, vagy a nagyobb életnyomás alatt egyre 
kisebbé, szűkebbé váló életbuborékokba, vagy éppen ellenkezőleg, kisebb életnyomású 
környezetbe, egyre ritkábban kitöltött, egyre tágasabbá váló életbuborék térrészbe kerülnek át 
a kellő azonosságot elérő szervezetek. Ez olyan, mintegy soklyukas perforált szűrő, vagy mint 
egy bonyolult kulcslyuk, amelykor csak az a kellő fejlettséget elérő szervezet kerülhet át a 
másik élőrétegbe, amely éppen abba a térszerkezeti állapotba fejlődik, amelynél a szerkezet 
kulcsszerű formája éppen beleillik, ezért egy réteggel a megfelelő azonosságú tovább léphet. 
Más aspektusból az élőréteg szelekciója olyan, mint egy nagyon sokféle eltérő kulccsal 
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nyitható piramiszár, amelyben minden szinthez tartozik egy kellő bonyolultságú kulcs, de csak 
azok tudják a következő szintre a bejárót kinyitni, akiknek a kulcsa már eléri azt a 
bonyolultságot, fejlettséget, amely a következő szint zárját képes kinyitni. Ha egy szervezet a 
saját rétegében még nem éri el ezt a megfelelő téridő szerkezetű, és kellő útideig nyitva álló, 
ezért ekkor átjárhatóvá váló közös zárrendszert, mert például túl gyorsan halad, vagy túl 
lassan, akkor annak vagy abban a rétegben meg kell ismételnie a fejlődés lehetőségét, hogy 
elérje a szükséges megértési szintet. Egy ilyen piramiszár rendszerben a fejlettebbek kulcsa 
kinyit minden egyszerűbb zárat, azaz lefelé egy irányba képesek haladni, de csak a 
legfejlettebb szervezet kulcsa nyitja a legfelső szintre vezető ajtó zárját. 
Akár isteni társasjátéknak is tekinthetnénk a fejlődés ezen továbbfejlődés felé megnyíló 
lehetőségét, amelyekben az átlagos határfelületet és állapotot jelentő tömegfelezőikhez képest, 
ha eddig egy kisebb életnyomású, erősebben kompreszáló életbuborékba kerültek, akkor a 
nemlineáris változás, a rotáció, a revolúció idején a belső mikrokozmosz és a külső 
makrokozmosz életnyomása, állapota erősebben megváltozik, és egymáshoz képest ellenkező 
tendencia felé fejlődésre alakul át. 
Ez olyan, mintha a toroid rendszerekben lévő szervezetek átbucskáznának a saját fejükön, és 
ami addig kívül volt az belülre, ami pedig belül volt az ettől kezdve kívülre kerülne. A fekete, 
az elnyelő, a megváltoztató, és a fehér lyuk, a kiadó és a kibocsátó, az önálló életváltozásra 
lehetőséget adó az élet szerveződésének a két végpontja, a fejlődési téridőhatára. A nagyobb 
azonosságú belső életfordulón, vagy és az éppen kisebb azonosságú, a túl nagy eltérőektől 
elválasztó réteg előtti külső életfordulón, az apai, vagy és az anyai genetikai források, a téridő 
más dimenzióiba átvezető lyukaihoz közel kerülők, az azonos irányba másokkal együtt 
továbbfejlődést nem vállaló szervezetek, egy revolúcióhoz, átalakuláshoz vezető bomlás élnek 
át. A téridő eltérő elrendezettséget igénylő tartományaiba nem lehet teljesen ugyanabban a 
rendezettségben átáramlani. Valószínűen sokkal könnyebb egy túl nagy tehetetlenségű szervezetet 
kisebb egységekre lebontani, és a megkívánt rendezettséggel a felhasznált jó alapanyagból másikat 
építeni, mint a túl nagy tehetetlenségűt mássá módosítani. A nehézkes vízfej szervezeteket, a már túl 
régóta túl azonosan működő minisztériumokat, intézményeket, Pl. egy Tudományos Akadémia eredő 
gondolkodását sokkal nehezebb egyben megváltoztatni, mint ha a megkövesedett, megcsontosodott 
gondolkodású szervezetet felbontják, és helyette hasonló céllal, de már nagyobb komplexitással 
létrehoznak egy másikat, amelynek a lehetőségeibe már beleférnek a másképpen gondolkodás 
alternatív megoldásai. Hasonlóan sokkal könnyebb rugalmasabb más tudati intézményeket, 
minisztériumokat, fejlődőképesebb fiatal országokat létrehozni a régi már nem megfelelők bontásával, 
és a régi tanokkal, megmerevedett beidegződésekkel még nem rendelkező fiatalabb, nagyobb 
életrugalmasságú részecskék irányításával egy újabbat létrehozni. 
A bomlás után, és eltérő állapot összetételt létrehozó új genetikai vegyülés során, a már a 
többiekkel azonos irányba fordulni, együttváltozni, együttfejlődni, jó irányba együtt haladni 
már nem képeseket kihagyják, kivonják a forgalomból, ezért a kerékkötők hiányában sokkal 
gyorsabb fejlődés alakulhat ki. A közösségek ekkor nemcsak más minőségbe fejlődnek, hanem 
más élőrétegekbe, más életbuborékokba, lényegében más, továbbfejlődési lehetőséget biztosító 
nekik új környezetbe kerülhetnek. Az új, és velük kellően együttműködő, kellő de nem túl 
nagy azonosságú körülmények között az életuntság, a besavanyodás, az elöregedés, a 
keserűség és a határozatlanság lefoszlik a szervezetekről, és az új viszonyokban, a halhatatlan 
részecskékben új vágyak, más érzelmek, más hatások keletkeznek, amelyektől újra képessé 
válnak hinni egymásban, a sikeres együttváltozás lehetőségében és az isteni közös 
szervezettség értelmében.  
Ha a szervezettség valamelyik fejlődési lehetőségének, energia szintjének, tömegének, sűrűségének a 
végpontjához érkeznek, amelyekben az azonos irányba továbbfejlődés ellehetetlenül, akkor a 
szervezetek többes viszonyban külső, vagy belső környezet váltanak, más, általuk még kellően 
nem ismert érdekesebb szervezettségbe, más világokba mennek az életváltozást folytatni. Ha 
nem sikerül a békés megegyezés, ha ellehetetlenül az egymás mellett élők továbbfejlődési 
lehetősége, a kiszámítható, miből-mivé állapotváltozás megértése, akkor jön gyors és nagyobb 
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változás, a körforgás, a makroevolúció, a revolúció! Amikor a saját életteret határoló külső, 
vagy és a belső környezetben, a végtelen nyolcasban, Móbius szalagban életáramlók, a két, legfeljebb 
három élőréteg közötti periodikus áramlásban már minden nekik jó lehetőséget megismertek 
és kimerítettek, akkor a már egymást már teljesen megismerő véges tömegszámú, a 
változatosság variációs lehetőségeit kimerítő vonatkozási rendszerben, a lehetőségeket kimerítő 
szervezetekhez újak, ismeretlenek, mások kapcsolódnak. Könnyebb és főleg gazdaságosabb az 
együttváltozó tömegekhez, hozzámérhető, elég nagy változatosságot okozó megtermékenyítő részecske 
közösséget, másokat és újakat keverni, mint a nagy tömegszámú szervezeteket teljesen máshová 
eljuttatni. Ezért a nagyobb egységek elfordulására, a máshová kerülésére csak akkor kerül sor, amikor a 
kisebb lehetőségek már kimerültek. Az életunttá váltak, az elöregedettek, az életváltozás e 
formáit már meguntak, a számukra életellenessé vált környezet hatásait már elviselni nem 
akarók, nem tudók eltávoznak a már számukra túlságosan érdektelenné, vagy és ellenségessé 
váló szervezettségekből. A valamely, már túl nagy azonosságú, vagy túl antihatású élőréteget, 
szervezetet és szervezettséget megunók, a másokkal keveredés, helycsere, hatáscsere közben 
kiáramlanak és eltávoznak e nekik már túl régi és megúnt rétegből, a velük együtt kifejlődött, 
de már túl nagy azonosságú, konkurens szervezetektől. Ez a távolodás, más olyan hasonló, 
analóg, eddig a saját élettértől kijjebb változó szervezetekhez közeledéssé fejlődik, amelyek 
bár más környezetben fejlődtek ki, analóg sorsban hasonló adottságokra, képességekre, 
érzésekre, tudásra, sok analóg belső tulajdonságra, téridőben közel azonos tömegszámú és 
arányú saját részecskeeloszlásra tettek szert. Ezek az egymással közel azonos fejlettségű, de 
eltérő térben kifejlődött, egymás felé áramló részecske szervezetek, életbuborékok, miközben 
távolodnak egy korábbi, nekik élet és változási lehetőséget adó anyai életforrástól, és hazai 
környezettől, egyúttal közelednek egymáshoz. A fogyasztók általában követik a nekik jó 
hatásokat feladók tömegét, miként az esőfelhők friss fűtermelő térségeit a Gnú csordák, őket 
pedig a ragadozóik, az élősködőik és a takarítóik is követik. Az azonos hatások felvételére, 
kibocsátására szakosodott, túl egyforma életanyagokat és hatásokat fogyasztó szervezetek, 
miközben haladnak a feladó csordák után, egyrészt közelednek az őket élelemmel és más jó 
feladó hatásokkal ellátó, közöttük lévő, egyre keskenyedő, már két irányból, a termelődésénél 
nagyobb arányba fogyasztott rétegekhez. Ha egy ilyen fogyasztott feladó tömeg, a fogyasztói 
elől menekülve, haladva a neki jó hatásokat feladó alszervezetek felé, egy olyan térrészre, 
határvidékre érnek, amelynél az ellenkező irányból is őket fogyasztó, az emésztőképességben 
fejlettebb ragadozó csorda érkezik, akkor hamarosan két irányból válnak fogyasztottá, 
megváltozik a feladás és a fogyasztás aránya. Az egymás felé közeledő fogyasztó, - ragadozó 
közösség már két irányból és duplán fogyasztja a neki addig eleséget feladók részecskék 
csordáit, amely két tűz közé szorulva a menekülést választva nemsokára elfogy, részben a 
szélrózsa irányába a maradék szétmenekül, ami miatt az egymás felé haladó fogyasztó 
ragadozó közösségek között lévő jó hatásokat feladó térrész egyre keskenyebbé, egyre 
elégtelenebbül feladóvá válik. A szükséges hatásoknak a köztes térrészből elfogyasztása 
közben egymással összeérő, más lehetőség hiányában egymáson torlódó, egymáson 
lefékeződő, egymásba keveredő, egymásnak általában konkurens, kellő azonosságú 
szervezetek térben és időben közös rétegbe, egymás mellé kerülése esetén nagyon megnő a 
továbbfejlődés felé kényszerítő életnyomás. Ilyenkor felszaporodik az egymás között 
kialakuló akaratlan, szervezetlen konfliktusok és impulzusok száma, aránya, amely tovább 
ront a helyzeten, mert az egymáson differenciálódásban a vegyülés során az utódaikban az 
azonosság tovább nő, és a közöttük lévő eleség, (harmadik elválasztó) réteg hiányában 
kétszereplőssé váló közösség között az azonosság növekedésével párhuzamosan nemlineárisan 
nőni kezd az az azonosság és a rezonancia lehetősége. A rezonancia felé közeledés tehát azt is 
jelenti, hogy egy olyan hasonló, analóg másik szervezett részecske közösség felé közeledünk, 
amelyen hamarosan torlódhatunk, és miközben ugrásszerűen megnő az azonosság, a 
rezonancia veszélye, az eleség aránya a tér által eltartandó tömeghez képest nagyon lecsökken. 
Valószínűsíthető, hogy miközben a bolygónk közeledik az egyik irányból a nagyévi ekliptikai 
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szimmetriasík felé, a másik irányból is egy hasonló, analóg fejlettségű, hozzámérhető 
részecske közösség közeledik, és a köztes tér egyre szűkebbé, a hatásokban már két irányból 
fogyasztottá válik. Számítanunk kell tehát arra, hogy az ekliptikán áthaladáskor, a természet 
ezen törvényei alapján, hozzámérhető fejlettségű társat fogunk találni. Az elkerülhetetlen 
találkozás, nagy eséllyel egymás körüli keringéssel, megtermékenyüléssel, vagy és közös 
szervezetbe, párba, nagyobb tömegszámú állócsomóba egyesüléssel végződik. 
Tipikus jelenség, hogy az egymás és közös térrész, vertex fel haladó, egymással a köztes 
térben torlódó, csak az orrukig látó rövidlátó szervezetek az eleség elfogyásáért, a 
továbbhaladás ellehetetlenülésért egymást okolják. Ha túl nagy a téridőbeli inverz azonosság, 
a részecskefelhők egymáson átáramlás helyett egymáson torlódnak, amely miatt nagy 
életnyomás és magas változás sűrűség alakul ki. A keletkező impulzusokban elporladó 
idősebb és nagyobb tömegszámú szervezetek, szabaddá és nagyobb áthatolóképességűvé 
fejlődő fiatal, önálló életre kelt, az együttváltozás kényszeréből felszabadult részecskéi, csak 
kisebb, feleződött, osztódott utód, és már megváltozott áramlási irányba terelődő, már áramlási 
rendezettséget felvevő részecskéikben tudnak áthatolni a közös térrészen, és a mindkét 
részecske közösségnek egyaránt életakadályt, potenciálgátat jelentő másik idegenebb 
közösségen, részecske felhőn. Az egymásnak áramlás közvetlen impulzus arányának a 
növekedésén kívül azonban másodlagos és harmadlagos egymástól elválasztó, az egymásnak 
áramlásra merőleges eredőjű lamináris irányú elválasztó, és visszafelé áramló antihatások is 
kialakulnak. Amint leírásra került, az egymás felé áramló részecskefelhők általában elől, 
közöttük valamilyen életminőséget leárnyékolnak, kiszorítanak, ezzel ebben a minőségben 
kisebb életnyomású térrészt hoznak létre maguk között. A magas impulzus sűrűségűvé váló 
köztes térben az idegenebb részecskék megosztásával, elterelésével, fogyasztásával, az 
elporlasztásával és a kibocsátásával, az elporlódó minőségben elfogyasztott minőségben 
alacsonyabb életnyomást, de a létrehozott szabadabb minőségben ezzel egyidejű inverz 
együtthatóként túl nagy életnyomást hoznak létre. Az elporladt és a függőségeikből, és a 
kötődéseikből is kiszabaduló, felszabaduló kisebb egyedszámú részecskecsoportok nagyobb 
áthatolóképességűre, kisebb tömegszámúra fejlődő minőségben egyre nagyobb életnyomás, 
nagyobb lokális sűrűség alakul ki, amely miatt ez a minőség a köztes térrészből kifelé, a saját 
minőségével kevésbé telített szabadabb, izotrópabb térrész felé áramlik. A még nagyobb 
tömegszámú egységek egymásnak ütközése, egymás elporlasztása közben, az egymásnak 
ütköztetett részecskék magasabb impulzus sűrűsége miatt, kifelé áramló tolóhatást, reakciós 
erőt az új és fiatalabb, kisebb tömegsűrűségű részecske minőségben is leadó nagyobb 
életnyomás fejlődik ki.  Ha ez a nyomás izotróp, mindenfelé egyenletes, akkor nem alakul ki 
differenciált tolóerő, de ha a nagyobb közösség képes irányítani, differenciált irányba terelni 
valamely kitüntetett időirányba ezt a kiáramlást, akkor a közösségből kiáramló nemesgáz 
sugár, a közösséget az ellenkező irányba segítő reakciós erővel és irányítási lehetőséggel 
rendelkező áramlási lehetőséghez jut. Mivel a köztes téren egy szimmetriafelületen egymásnak 
áramló nagyobb energiaszintű, nagyobb tömegszámú egységek elporladásakor, az impulzusok 
során lamináris irányba, kiáramló fiatal részecskék spriccelnek szét a lamináris síkon, csak azt 
kell megoldani, hogy a körkörösen kiáramló részecskék valamilyen elérni kívánt közös 
irányba terelődjenek. Ha a már eleve egy alacsonyabb életnyomású időtengely, idegtengely 
irányába áramlik a nagyobb tömegszámú, együttfejlődő közösség, akkor az áramlási irányára 
merőlegesen a szimmetriasíkon kiáramló fiatal kistömegű részecskék benne nem keltenek 
kölcsönhatást, viszont az együttáramlás miatt a környezetben lévő hasonló, analóg 
részecskéknek ütközve lendületerőt, kinetikai hatást adnak át. Mivel a környezetben lévő 
részecskékhez képest ezek a részben együttáramló nagyobb azonosságú, a reakciós térben 
keletkező fiatal részecskék az őket lefékező analóg részecskékről a közösségi áramlási 
irányhoz képest hátrafelé lendülnek, az őket lefékező részecskéket párkeltés közben részben 
életáramlásra segítik. Az elsődleges reakció után már második generációs részecskékként a 
sokkal kisebb tömeg, és az utolsó impulzus miatti nagyobb rugalmasság miatt, az 
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együttáramló közös, melegfúziós, nagyobb azonosságú tömeghez képest duplázódó 
sebességgel hátrafelé lendülnek, amely irányban hamarosan impulzusba és elterelődésbe 
kerülnek a közösségük mellettük elhaladása közben, Lásd a 15. ábrán a 157 oldalon, a 
generációváltások és a közösség áramlásának az összefüggéseit. A második generációs, 
második életperiódus időszak végén kialakuló harmadik impulzusban és a többség a hátrafelé 
áramlását megszűntetve befelé, az elhaladó főtömeg által az időtengely környékén létrehozott 
vákuum, ebben a már a térben is kisebb azonossága miatt sűrűséggel kitöltött térrész felé 
terelődik, amikor egy negyedik periódus impulzusában, most-már egymás és az időtengely 
felé áramolva egymásnak áramlik. A harmadik periódus már tolóerőt adott a közösségnek, de 
a negyedik impulzust és elporladást, nemesgáz állapotot létrehozó egymásnak áramlásban (ez 
a közös vertex), az egymáson differenciálódó részecskék részben a már elhaladó tömeg 
haladási irányába, azoknál a kisebb méret és a nagyobb áramlási sebesség miatt sokkal 
gyorsabban visszaáramlanak az elődeiket kibocsátó közösségbe, amelynek ekkor komoly, az 
eredeti áramlási irány felé ható tolóerőt adnak át. Az elhaladó főtömeg mögött egymásról 
hátrafelé, a főtömeg által elhagyott múlt térideje felé differenciálódók visszafejlődnek, 
leszakadnak a kezdeti nagyobb azonosságú közösségükről, és a hozzájuk képest a múltbelibb 
állapotban fejlődő elhagyott rétegbe kerülhetnek, amelyben ismét leadják a kinetikai 
lendületerejük nagy részét azoknak a társaknak, akik megfékezik a továbbáramlást, a további 
leszakadást. Ezek a részecskék más, hidegfúziósabb, izotrópabb világba kerülnek, elhagyják a 
saját melegfúziósabb, gyorsabban fejlődő közösségeiket, de nemcsak maguk fejlődnek vissza, 
hanem azokat a részecskéket is visszafejlesztő irányba segítik, akik részt vesznek az elhagyott 
főtömegtől leszakadás után az elmaradók megfékezésében. Mivel a leszakadók 
hidegfúziósabb, ridegebb, de az elhaladó továbbáramló nagyobb tömegszámú közösség által 
nagyobb saját spinre segített, töltöttebbé tett részecskékkel ütköznek, egymással jó kapcsolatot 
alakítanak ki. Az elhaladó rokoni tömeghez képest már hátrafelé és viszonylag egyenesen, 
kiszámíthatóan, egyre kisebb lendülettel áramló, már hidegfúziósabb eredőjű (az ötödik 
periódusát átélő), még melegfúziós belső állapottal, de már hidegfúziós külső felülettel, férfias 
látszattal rendelkező részecske közösség, szervezet a kifelé az elmúlás, a lendület 
lecsökkenése felé áramolva egyre veszít az indulatából. A már a közös élettől eltávolodva 
kifelé a hidegfúziósabb izotróp térrész felé áramló, már öregedő részecskék, az ötödik 
periódus után a hatodik felé tartva, a még nem teljesen megnyugvó izotrópabb közegben 
lefékeződnek az elhaladó, őket elhagyó főtömeg által megosztott, töltöttebbé tett, de szintén 
elhagyott volt melegfúziós, de belül már hidegfúziós részecskékkel feltelt nőies, terhes, 
lendület hiányos, de még kellő saját spinnel rendelkező nőies részecske közösségen. Ezek a 
még nagyobb saját spinnek a megnyugvás felé fejlődő, (a társaik elvesztése után özveggyé 
vált) részecske közösségek, társi, együttfejlődő párkapcsolatra lépnek a hozzájuk csatlakozó 
férfiasabb társakkal, és miközben azok végleg lefékeződnek a lendületben, ők pedig a túl nagy 
saját forgásból elfékeződve, közösen együtt nagyobb tömegszámú neutron közösség részévé 
válva visszanyerik a realitásukat. 
A nagyobb változássűrűségű szervezetekből kiáramló, lemaradó, leszakadó és elöregedő 
szervezetek jelentősebb része a korábbi állapotváltozásához képest egyre inaktívabbá válik, és 
miközben valóban megnyugszik, a magára maradó és újra nagy szimmetriába kerülő, már csak 
apró rezgést végző részecskék többsége visszakerül a hidegfúziósabb inaktív, lendülethiányos 
térrészbe. A maradék lendülettel már nagyon egyenesen és kiszámíthatóan kiáramlók 
megfékezik az elhaladó közösség által megszédítettek túl nagy pörgését, a túl nagy szédülést 
eredményező saját perdületet, és ezzel együtt ismét lendület és perdületben is hiányos 
semlegesebb eredőbe, lecsengve rezgő állapotban megnyugvóra kerülnek. Az eltérő szintű 
egymást követő életperiódusban más irányba áramló utód közösség többsége tehát sokáig, 
legalább öt életperiódusig részt vesznek a közös együtt áramlásban és csak a hatodik periódus 
során szakadnak le egyre jobban az együttváltozva a téridőben tovább áramló közösségeiktől. 
Amit most megismertek, az az életáramlás lényege és története dióhéjban. 
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A folyamat megértési igénye megérdemli, hogy egy a lényeges változásokat, generáció és 
életperiódus változásokat nagyobb részletességgel néhány egyszerű ábrán újra bemutassuk. 
Az életfolyamat kiinduló pontja két olyan egymást megfelelően kiegészíteni képes, részben 
szimmetria hiánnyal, legalább lendülettel a saját életfonalán áramló eltérő nemű, a fejlődésben 
egymáshoz képest 180 fokkal eltolt, tehát egymással szemben áramló előd részecske, 
amelyetek kisebb nagyobb azonosságú, jobb folytonossággal rendelkező lélekfonál vezet a 
térben egy későbbi nagyobb szimmetria és a teljesebb állapot visszanyerése felé. 
 
21. ábra A megtermékenyítő impulzus pillanata a toroidon átvezető időút 

 
Az elődök egyesülését eredményező impulzusban kialakuló, az elődök áramlási irányára 
merőleges lamináris síkon szétszóródó első generációs, az életük első periódusát élő utód 
részecskék az életforrásnak tekinthető impulzusponthoz képest kifelé áramlanak a kisebb 
azonosságú, sokfélébb állapotú, ezért ellenhatást kevésbé tanúsító térrész felé. A 
szimmetriasíkon szétszóródó egymással nagyobb azonosságú részecskék csak akkor 
kerülhetnek egy szinte annihilációnak is tekinthető diaszpórába, ha nagyon nagy az egymással 
azonosságuk, azaz az impulzusban szétszóródóknak van nagy azonosságú, de ellenkező 
irányba fejlődő, haladó antirészecskéje. Jó eséllyel azok a részecskék maradhatnak az első 
megmaradó közös anyagi tömegben, életcsomóban, fiatal szervezetben, akiknek nem túl nagy, de 
elégséges a jelenlévőkkel az azonosságuk, és az impulzus pillanatában nem elrugaszkodnak 
egymásról, hanem megfelelően kiegészítve egymást, nagyobb sűrűségbe képesek épülni. 
Mivel a két előd szervezet, az eltérő környezetben, eltérő közegben beépülő eltérő részecskék 
miatt nem lehet teljes szimmetriában, a hidegfúziós környezetben szabadabban és gyorsabban 
áramló férfias részecskecsoport, nagyobb eséllyel a lendületben dominánsabb, a másik a 
melegfúziósabb belső környezetben nevelkedett a perdületben dominánsabb, ezért a közös 
tömeg nem fog helyben maradni az egyesülés után, hanem a közös eredőnek megfelelő 
domináns irányba, csökkent, (eredő) sebességgel tovább áramlik. A továbbáramló egyesült 
közös tömeg közben a társulatba nagyobb saját perdülettel beáramlók maradék spint átvéve ez 
is közössé válik, és a már együttáramló közös szervezetnél közös forgást, a hidegfúziós 
részecskénél is szédülést, szerelmi érzést, mámort hoz létre. 
 
A lamináris szimmetriasíkon kifelé áramló első generációs utód részecskék, a közös tömeg 
maradék áramlási eredőjének megfelelő irányba, az egyesült, ezzel melegfúziósabbá váló 
közös tömeggel együtt áramlik, de egy kicsit a környezeti közeg fékezi ezt a kifelé áramlást, 
ezért a haladási irányhoz képest kicsit kúpos alakban lemaradnak a főtömeghez képest. Lásd a 
157. oldali 15. ábrát. Ennek a kezdeti lemaradásnak nagyon fontos következménye lesz később, 
mert ez meghatározza az előre és kifelé áramló részecskék ütközési és impulzusba kerülési 
következményét, azaz a későbbi sorsát. 
 
 

Egy hidegfúziós, kisebb azonosságú, az 
áramlásban rendezettebb, kiszámíthatóbb, 
gyorsabban áramló, és egy (egykor talán 
közös tőről fakadt, de részekre válás után 
eltérő irányban elindulva, eltérő 
környezetben mássá lett) nagyobb saját 
perdületű, melegfúziós részecske, egy 
korábbi impulzusban kialakult lélekfonál 
által egymáshoz vezetve újra egyesül, és 
ezzel nagyobb relatív szimmetriába kerül, 
egymás hiányos tulajdonságait kiegészíteni 
képes, nagyobb szimmetriájú párba épül. 

Az impulzuspontot kellően előbb, időben 
megérző részecskék még az impulzus előtt 
kiválnak a szervezeteikből, és kellő 
rugalmasság esetén elkerülik a 
differenciálódást, de a kialakuló merőleges 
szimmetriasík őket is kifelé tereli. 
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22. ábra Az áramlási irányok és a generáció váltás kapcsolata a periodikus életállapottal 

 
A 4. életperiódus végén a kripton állapotú nemesgáz fejlettség elérésekor, a hidegfúziósabb 
részecskék a nekik kisebb életnyomású főtömeg után és felé áramlanak, és utolérve azt annak 
jó, előre vivő hatásokat adnak át. Míg a róluk a közös impulzusban kifelé és hátrafelé az 
izotrópabb térrész felé áramlók, a környezeti közeg még mindig megosztott, elég nagy maradó 
saját spinnel rendelkező részecskéin megfékeződve, azokkal kerülnek békésebb szimmetriába, 
amely xenon állapotot alakít ki. A xenon elporlódásban már olyan kicsi a töltés és a lendület, 
hogy az erőtlen, de már sokat tudó részecskék a hatodik életperiódusba kerülve elveszítik a 
különbségüket egymáshoz és a környezeti közeg részecskéihez képest, és beolvadnak az 
izotróp közegbe, az isteni életközösség részévé válnak. Ezzel szemben az előre, a főtömeggel 
azonos irányba, de annál gyorsabban áramló, már elporlódottabb, de nagyobb sebességű, 
hidegfúziós 5. generációs részecskéknek a főtömeg után eredő, felzárkózó csoportja, nemcsak 
hamarosan utoléri a közös tömeget, hanem a nagyobb áramlási sebesség és a megnövekedett 
áthatolóképesség miatt lendületnövelő is jó információs hatást átadva annak központjába, vagy 
azon át az élére kerülhetnek. Az ötödik életperiódusukat töltő, mér elég fejlett és nagyobb 
áthatolóképességű tapasztaltabb szervezetek ebben a korszakban megerősödnek a kripton 
életforduló nagyobb változást okozó differenciálódásában a feléjük áramló lendületben fejlett 
részecskékkel, akik a közben a hozzájuk képest nagyon megfiatalodott, fiatalabb 
generációkkal feltelő környezetben a nagyobb tömegszámú szervezetek vezetőivé válhatnak. 
Elképzelhető, hogy a 6. generációs, a melegfúziós központba érő és itt a hatodik életperiódusba kezdő 
részecskék egy része amikor a Kripton külső életforduló állapot, életforduló után a melegfúziós, 
nagyobb azonosságú főtömegbe ér, és a belső fordulóba kerülve utoléri a főtömeget, ebben a nagyobb 
azonosságú környezetben differenciálódva a túl nagy azonosságú, ellenirányú, ellenhatású 
részecskékkel Radongáz formájában lebomlik a közös szervezetből. A hatodik forduló elérésekor a túl 
nagy azonosság beérkezése miatt a közösségben ismét nagy életnyomás alakul ki, amely ismét 
kivirágzik, és a virágporként, információs hírvivő részecskéket szór a környezetbe. A magas 
változássűrűségű Radon állapotban is kitartó, és továbbra is előre áramló, ezt az időszakot és 
térállapotot már megértő, ebben eligazodni és a tisztítótűzön is átáramlani képes, az igazságot és a 
véleményét kimondani már nem félő, Bárd jellegű részecskék a főközösségen át előreáramolva a közös 
szervezet iránymutatóivá válhatnak. Ez azonban már a 7. életperiódus, Francium, Rádium és Aktínium, 
Kurcsatórium állapotban túlélőkké és a fiatalabb generációknak a jó járható irányt mutatóvá válnak. 
Vegyük végre észre, hogy a két másolatban keletkező élet eltérő közegbe áramolva mássá fejlődik, és idővel 

ez a másság párosodik egymással, és a kialakult a különbség csere adja a fejlődés lehetőségét ! 

A harmadik  
generációs részecskék egy 
része, lényegesen 
gyorsabban, mint a közös 
tömeg előre áramlik, és a 
főtömeggel azonos irányban 
áramlásba hozott, ilyen 
áramlási rendezettségűre 
segített, a közös tömeg előtti 
térrészt átalakítva, kisebb 
ellenállású kúpos, az áramlást 
nem nagyon fékező térrészt 
alakít ki. 

A saját spinnel rendelkező forogva előre áramló 
főtömeg áramlási irányához képest, az első generációs 
részecskék impulzusában kialakuló 
differenciálódáskor a 2. generációs részecskék  
jelentős része hátrafelé és befelé a közös időtengely 
felé terelődve, de jóval nagyobb sebességgel hátrafelé 
és felerészben befelé terelődik. A viszonylag kevésbé 
áramló, legfeljebb nagyobb saját spinre hozott, 
megosztódott, a környezeti izotróp közegben lévő 
sokkal lassabb, ezeket lefékező részecskékkel ütközve 
harmadik életperiódust megkezdő részecskék jelentős 
része már hátrafelé, az időtengellyel párhuzamosan 
áramlik. Ebben az életperiódusban argon állapotba 
kerülve, részben az időtengelyre merőleges irányba az 
ellenkező irányból érkező, még rokon, egymáshoz 
képest már pozitív és negatív áramlási irányú, 
egymással szemben áramló Kripton állapotba fejlődik. 
A 4. periódus végén a részecskék leadják a fő tolóerőt, 
egy még mindig túl nagy azonosságú részük hátrafelé, 
a hidegfúziós izotróp tér felé terelődik, de a másik 
részük nagy sebességgel visszatér a közös fő tömegbe, 
és előre haladást segítő információs hatásokat és 
lendületet ad át.

3. generáció, 
periódus 

Argon 
állapot hidrogén 

Hélium állapot 

Neon 
állapot Argon állapot 

Kripton 
állapot 

5. generációs 
részecskék 

7. generációs 
részecskék 
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A Mira csillagnál észlelt hidegfúziós felgyorsuló állapotáról: 
 
Az ultraibolya tartományban a környezetet kutató csillagászok felfedezték, hogy a Mira csillag 
(Nap távolabbi felmenő rokona) nagyon erős és üstökösszerű állapotba kerülve hosszú csóvát 
kieresztve, létrehozva, nagyon gyorsan áramlik, azaz elvesztette a lendület szimmetriáját. A 
felgyorsulás valószínűen annak az oka, hogy az addig egymásnak támaszkodva állócsomót 
képező két félszervezet egyike engedett és lebomlott, megszűnt fékezni, visszatartani, 
szimmetriában tartani az addigi párját, akár azt is mondhatjuk, hogy a szervezet haldoklik, az 
egyik fél genetikai állomány lebomlott és elhagyta a nélküle ismét túl gyorsan áramló már 
fékezetlen párját. A közös szervezetből megmaradó, és, túlélő fél, hátrafelé nagy és erősen 
gerjesztett gázcsóvát kibocsátó, feltételezhetően egy nagyobb életnyomású, túl nagy 
azonosságú rétegből, az addig az életáramlását fékezi határfelületen áthaladva, a 
határozatlanságában lebomolva, egy ennél sokkal kisebb ellenállású, sokkal kisebb azonosságú 
térrész felé, egy megtermékenyítendő nagy életbuborék felé áramlik. A hideg kék szín azt 
sejteti, hogy a csillag eleje már hetedik generációs részecskék által vezetett, de a látható tömeg 
és a fehér fény a haladó közösség élén még az első generáció előre áramló, a 7. generációs 
lélek részecskéket követő lélekfonalra, DNS fonalra fűződve gerjeszti a harmadik generációs 
előre lendülő részecskék által már részben kellő azonosságúra hozott környezetet. A kék fény 
nemcsak a gerjesztés színe, hanem az életnyomás csökkenés is, tehát lehetséges, hogy az 
elhaladás közben alacsonyabb életnyomást kialakító hidegfúziós szervezet áramlási pályáján 
az áramlási sebesség növekedése, a hidegfúziós idegen állománnyal sikeres keveredés miatt 
fiatalodik és élénkül az élet, és a kisebb életnyomásban, a sikeres vegyülésben közelebb kerül 
egymáshoz. A Mira csillag ez esetben sikeres közvetítő, térkeverő, aki sikeresen csökkenti a 
tér nyomását, amerre elhalad, akár Mámort vivő Ámornak is tekinthető, amely az elhaladása 
közben elválasztja és ellenkező irányúra töltötté és mámorossá a közeget, lényegében párkeltő 
szervezetként működik, de miként az üstökösök, eltérően fejlett idegen, ottani viszonyban 
vírusszerű részecskéket kever a környezetbe, amelyen áthalad. 
Ahol sikeres a kellő azonosságú, de még együttműködésre képes, kellő arányú idegent 
tartalmazókkal a keveredés, a vegyülés, ott a nem tervezett impulzusok arány és a tér nyomása 
csökken, jobbá válik a tér kitöltés hatásfoka, csökken az idő rohanása, és megérthetővé 
fejlődik az élet. Jellemzően ott nő meg a tér és a közeg életnyomása, ahol nem jó a keveredés, 
túl nagy, vagy túl kicsi az azonosság és a nem tervezett impulzusok aránya, vagy a túl sok 
együttműködésre nem képesek aránya miatt túl nagy távolságot kell tartani, és el kell 
távolodni egymástól, ez pedig a piros szín felé eltolódást, elhidegülést és elöregedést hoz létre. 
 
 
Az élet egyik része inaktív megfigyelőként, másik része éppencsak vegetálóként, és csak egy 
kisebb része az, amely az éppen a kellően szabaddá és életáramlásra is alkalmassá váló, nem 
teljesen és nem mindenféle minőséggel telített térben, életáramlásban maradhat, amelynek a 
dolga a hozzájuk képest inaktívabb mások gerjesztése, változatos életélményekkel ellátása. 
A tér elvileg teljesen telített, és csak azon az áron válhat egy kis része nem teljesen telített 
állapotúvá, életáramlásra is alkalmassá, ha ehhez szükséges hely, - tér egy része eközben olyan 
nagy túltelítettségbe, túl nagy sűrűségbe, szilárd inaktív és állapotba kerül, amellyel helyet 
szabadít fel a szükséges áramláshoz. Ehhez a tér jelentős részét nagyon le kell hűteni, olyan 
nagyon kicsi egységek egymás mellé az átlagosnál közelebb hozásával, besűrítésével, közös 
aura, mozgástér biztosításával a változási lehetőségben is el kell szegényíteni, hogy 
lényegében egymástól nem tudnak áramlani, együtt szilárd, nagy sűrűségű közeget hoznak 
létre. A tér jelentős részének tehát szilárnak, az átlagosnál kisebb teret kitöltve, a személyes 
szféra és biztonsági távolság nélküli illeszkedésnek, sorolásnak és nagy lineáris rendnek kell 
kialakulni, amely lehetővé teszi a közös térben kellő hely felszabadulását. Még így is, ha 
valamely nagyobb teret kitöltő közösség valamerre áramlik a térben, ezt csak azon az áron 
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teheti meg, hogy eközben már, mozgékonyabb, gördülékenyebb, könnyebben helyet és teret 
valamint a rendezettségi állapotát megváltoztatni képes, függetlenebb részecskék azonnal a 
másik közösség által elhagyott felszabadult térrészbe visszaáramlanak, ezzel is segítve a náluk 
nagyobb energiaszintű, nehézkesebb, a rendezettségét megváltoztatni nem nagyon képes közös 
tömeg volt helyükre áramlását. Akár egy olyan utasokkal tömött busznak is tekinthetnénk a 
térben lévő közeget, amely majdnem teljesen teli van, csak egy-két szabad állóhely van már 
benne, és ha valaki át akarja helyezni a tömegét az ajtó mellé, vagy a még szabadabb 
térrészbe, azt csak azon az áron teheti meg, hogy eközben mások helyet szorítanak neki, és 
amikor elhalad közöttük, az elhagyott helyére állnak. A nagyon sikeresen azonosan egymással 
párhuzamosan rendezett álló tömeg sokkal kisebb helyen is elfér, mint az átlagos ülőtömeg, 
jobb a térkitöltési eredője, de még így is csak akkor helyezheti át a tömegét az épen kellően 
szabadabb helyre, ha eközben másokkal egyeztet, kölcsönösen alkalmazkodik, nem törtet át 
másokon azok megkérdezése, akarata ellenére.  Ha egyeztet, és szervezettebben helyeződik át 
a tömege, akkor amint halad az éppen még ezt lehetővé tevő térben, a nagyobb teret elfoglaló 
kövérebbek mellett elhaladáskor be kell húznia a hasát, egy kicsit karcsúsodnia kell, a 
rendezettségén változtatnia szükséges, hogy a térben és az időben, az éppen elhagyott, 
szabadabb helyre áramolhasson. Még ezt sem tehetné meg, ha a köztes tér túl szegletes, 
szálkás, sarkított emberekkel lenne kitöltve, ha nem lenne a köztes térrész kitöltve 
engedékenyebb, könnyebben helyet, teret és rendezettségi állapotot változtatni képes sok kicsi 
légies lélek buborékkal, amely enged az erőnek, kellő belátással van, könnyebben 
összenyomódik, áthelyeződik. Az ilyen légies lélekbuborék nem feltétlenül csak azért enged a 
nagyobb energiaszintű tömegnek, mert nem tud ellenállni, hanem azért is, mert már elporladt 
állapotban van, ismeri és megérti az életet, hogy csak így képes a térben áramlani, a szükséges 
eltérő arányokba keveredni másokkal. Ha folyadékkal van kitöltve egy tér, pl, egy emberekkel 
zsúfolt gyógymedence, még nagyobb sűrűségbe tudnak épülni az emberek, mert a folyadék 
egyrészt jobban ken, lágyabban és kevesebb súrlódással teszi lehetővé az egymás mellett 
elmozdulást, és akár egymáshoz érhetnek az emberi testek, a közöttük lévő folyadékfilm 
kitölti a térbeli hiányaikat, a pórusaikat, és kenve az emberi testeket segíti az egymáson 
elsiklást. Minél jobb hatásfokkal kitöltött egy térrész, annál nagyobb sűrűségű, annál nagyobb 
energiaszintű, ellenállóbb, jobb kenőképességű köztes közeg kell a nagyobb erővel egymásnak 
nyomódó testek, tömegek egymáson elmozdulásának a segítésére. Pl. egy tűzhányókban, vagy 
és a talaj törési zónáiban keletkező folyékony plazmaszerű, a kenőképességét, és a siklási 
tulajdonságát nagyon nagy nyomás alatt is megőrző bazalt, vagy egyéb összetételű láva, még a 
nagyon nagy erővel egymásnak nyomódó kéregtáblákat is képes annyira megkenni, hogy azok 
a nagy egymásnak nyomódás ellenére, amikor szükséges és már túl nagy a fejlődés 
elmozdulási kényszere, ezt a nagyobb közös tömegben változó egységek is megtehessék. A 
bazalt és a kéregtáblák alatt, még nagyobb nyomást is elviselő, nagyobb nyomáson 
elfolyósodó, kenőképes fémek vannak, amelyek már nemcsak az egymáson függetlenebb 
kéregtáblák elmozdulását teszik lehetővé, hanem a belsőbb, melegfúziós rétegek egymáson 
elforgását is. A változó bolygók belsejében belső vasmag jelentős része nem szilárd, hanem 
folyamatosan keringő képlékeny plazmikus állapotban segíti a belsőbb rétegek egymáson 
elmozdulását, az anyagcserét, a helycserét, a minőségi cserét, miközben hatalmas tömeg 
máshová áramlását, keveredését és vegyülését segíti. Ehhez nemcsak nagy sűrűségbe, 
optimális hely (tér) kitöltési eredőbe kell épülnie az életanyag egy részének, hanem az 
áramlása közben (és érdekében) mindig át kell adnia a korábbi helyét másoknak, folyamatosan 
alkalmazkodnia kell a rendelkezésre álló lehetőséghez, ha kell változtatnia szükséges a közös 
tömeg térfogatra jutó alakján, azaz másokkal, a társaival együtt nagy rugalmasságúnak és 
képlékenynek, alkalmazkodó képesnek kell maradnia. Csak azon az áron maradhat kellő 
életáramlásra alkalmas a tér egy része, ha az élet egésze megőrzi a rugalmasságát, az átalakuló 
képességét, az egyeztetési és szervezettségi képességét, a rendezettség megváltoztatási 
képességét, azaz az alkalmazkodó képességét. Az életáramlás, a szükséges keveredés és a 
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vegyülési képesség megőrzése érdekében, az élet egy időben változó részének komoly 
áldozatot kell hozni, és amikor a nemlineáris nagyobb differenciálódásban kivirágzik a 
közösség, mint a Lemmingeknek, az élet jelentős részének el kell távoznia más, egy időre 
szabaddá váló térrészbe, amelyet azért tud megtenni, mert az élet ezen eseményében 
egymáson differenciálódók jelentős része, nagyobb sűrűségbe és sokkal nagyobb 
változássűrűségbe épül. A diaszpórát is eredményező kivirágzásban, szétszóródásban az élet egy 
része a közös térrészből a hidegfúziós, izotróp térrész felé eltávozik, más része a melegfúziós, 
nagyobb azonosságú belső térrészek felé besűrűsödik, és ezzel marad elég hely ahhoz, hogy az 
életáramlásra így alkalmassá váló tér be tudja fogadni a környezetből rendszerint ezen 
esemény idején beérkező, vagy akár a nagy differenciálódást kiváltó megtermékenyítő és 
kiszolgáló vendégek. Az időben egybeeső esemény ok-okozat láncolatán sokat lehetnek 
vitatkozni, egy biztos, hogy ezt előbb megelőzik a nőies készséget hírül vivő melegfúziós 
ferromonok kiáramlása, amely mintegy bevezeti az illatfelhő nyomán haladó ilyen környezetre 
vágyó vendégsereget a megtermékenyítendő paradicsomba. A képeken bemutatásra kerül, 
hogy akkor kezd jelentősen lecsökkenni a melegfúziós, elvirágzott, a diaszpóra után lévő 
szervezetek belső életnyomása, a saját minőségben, amikor egyrészt már megszabadult a túl 
nagy azonosságú részecskék jelentős részétől. Az eseményben beérkező, kellő másságú 
megtermékenyítő, hidegfúziós csapat jelenléte segíti a jobb térelosztódást, a nagyobb 
hatékonyságú térkitöltést, amelyet segít, hogy a belső túlnyomásban már kifelé tartó az 
anyaközponttól távolodó melegfúziós részecskék minőségében jelentős nyomásesés fejlődik 
ki. Mivel a melegfúziós többség megtartott, a folyamatban folyamatosan, a kelő dominanciát 
megtartani képes aranymetszési arányban hidegfúziós részecskék arányos mennyisége 
felvétetik, és befogadásra lel, ezért az anyaközpontban fejlődő vegyes utódtömeg nem okoz túl 
nagy életnyomást, csak térfogat növekedést. A kiáramlók által keletkezett vákuumba szinte 
beszívódnak a környezetben lévő, éppen ilyen alacsony életnyomású térrészt kereső vegyes, 
kellő lendületes és kellő nagy saját spinnel rendelkező részecskék. Ők adják a későbbi utód 
tömegállományát, de a vezetőséget vagy az saját spin energiát adó melegfúziós anya előd, 
vagy a lendületesebb kinetikai energiával rendelkező hidegfúziós apa előd biztosítja. 
Valószínűen azért születhetnek meg az utódok eltérő minőségként az éppen az elődeiknél 
nagyobb sűrűségbe épülés közben, mert ha az elődök lokálisan kellő arányú teret szabadítanak 
fel, és képesek a rendezettségükön változtatva, alkalmazkodva energiát és energiahordozó 
részecskéket befelé és kifelé is leadni, akkor ezek a részecskék a téridőben megfelelően 
átcsoportosulva a tér kellően életáramlásra alkalmas részén, lehetőségein az utód magzatba 
áramolhatnak. A szétosztályozott, nagyobb térbe szét és kiterített, megszámlált és 
nyilvántartásba vett melegfúziósabb, nagyobb azonosságú információs részecskék, akkor 
áramolhatnak vissza az új közösségbe, miközben eltérő más szervezetekből a szükséges 
másságot bevivő élénkítő másság is azonos arányban be tud velük együtt áramlani. Ezt teszi 
lehetővé a melegfúziós Orgon életbuborékok, mint szállítók, amelyek kiviszik a már túlterhelt 
élettérből a felesleges, ott rossz hatású melegfúziós részecskéket, és a kinti környezetben 
hidegfúziós friss részecskékkel telnek fel, ezeket szállítják már megfelelő arányban, kellően 
elkülönített egységekben, anya buborékokban a nagyobb egységszámú közös szervezetbe.  
Ez miatt az utódok nemcsak az elődeik életkeverékéből és részecskéiből keverednek, hanem a 
térbeli erő és hatásviszonyok alapján jelenlévő idegenek, az adott utódi térrészbe beáramlani, 
és ott az áramlást éppen megfékező, de nem teljesen ellehetetlenítő társra akadva 
bekerülhetnek az utódok életáramlásába. Ezek a beáramló pillanatnyi térerő arányok adják az 
utódok főbb kezdeti tulajdonságait, amelyek azonban az élet periódusaiban kicserélődnek, és 
az életforduló után ellenkező eredőjű tulajdonságcsoport eredő felé fejlődnek. Az elődöknek a 
már nagyon megismert, kiismert, az adott élettéri minőséget már megunó, túlságosan kiismerő 
változatosságra törekvő részecskék eközben a távolabbról érkezők helyére áramolhatnak, 
helyet és teret is cserélhetnek, mert ahonnan eljöttek a helyet és téridőt változtató részekék, ott 
éppen kevésbé kitöltötté kevésbé telítetté, az adott minőségben a beilleszkedést segítővé vált a 
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tér. Ha ráadásul feltételezzük, hogy a lehetséges térbeli formákhoz, mindig olyan alkalmas 
negatív szabad térforma kell, amely, mindig azoknak teszi lehetővé a térben az akár sokkal kisebb, 
elgázosodó, elfolyósodó, életbuborék egységekre lebomló részecskékben digitálisan a téridőben 
áthelyezkedést, amelyek jellemzően ilyen méretű, alakú, térfogatú, képességű szervezetet 
igényelnek, ennek tudnak helyet, állást, beilleszkedést biztosítani, akkor megérthetővé válik az 
életáramlás és a telitettség kérdése. Szinte természetes, hogy egy törékeny porcelánboltba nem való 
egy elefánt, még akkor sem, ha ilyen térrész van benne felszabadulóban, ezért a tér és időbeli, 
sűrűségbeli, minőségbeli  és a tulajdonságbeli eredő dimenzióknak sokkal nagyobb egyezőséget, 
azonosságot kell tudniuk, de nem lehetnek teljesen azonosak azzal aki elhagyta, átadta a helyét, mert ez 
életuntsághoz vezet. Csak akkor van értelme és eredménye a helycserének, a hatáscserének 
és a hatásokat hordozó lélek egységek cseréjének, ha a már a környezet, vagy az egyed 
által megúnt, egymásnak már rossz viszonyt adó tulajdonságok megváltoznak, tehát a 
helycserében résztvevőknek még kellően azonos tulajdonságokkal, dimenziókkal kell 
rendelkeznie, de az azonosság mértéke nem haladhatja meg az igényelt változatosság 
mértékét. Értelemszerűen inkább a kisebb Mohamedek áramoljanak, akár digitális 
egységekben, és ne a sokkal több egyeztetést, energiát, szervezést igénylő nagyobbak. Amikor 
a kicsik már mind kicserélődtek, másokkal helyet cseréltek, és túl sok régi részecskét 
tartalmazó, már megúnt közösségbe kerülnek, amelyben szinte már mind ismerik egymást, és ugyanazok 
mellé kerülnek, akiket korábban elhagytak, akkor a nagyobb egységeket, a hegyeket kell elmozdítani, 
kicserélni, eltávolítani egymástól, hogy a tér békéjéhez a szükséges változatosság 
megmaradhasson! 
 
Ha két elől, belül alacsonyabb életnyomású, a környezeti közeg részecskéit beszívó részecske 
szervezet egymás felé áramlik, közöttük egyre jobban lecsökken a beszívott közeg minőségével 
csökkenő sokszínűség életnyomása, azaz növekszik az egymás felé vonzó, pontosabban mind a 
két szervezetet egymás felé taszító háttérnyomás. Ha az izotróp, sokféleséggel kellően kitöltött 
közegből kivonják a saját táplálásukhoz szükséges részecskéket, akkor ezen részecskék 
minőségében a köztes térrész telítettsége csökken, és ezzel a minőségében folyamatosan 
fogyasztott részecskék, szabadabb áramlási lehetőséghez jutnak a velük kevésbé telített 
térrész, (a fogyasztóik) irányába. Tehát a valamely minőségben kialakuló szabadabb 
életáramlás lehetősége, a csökkenő életnyomás fogyasztó szervezet jelenlétére is utalhat. 
Mivel azonban a fogyasztók által kibocsátott, ebben a minőségben megváltoztatott, átalakított 
minőség mögöttük az ilyen minőségben már jelenlévőken torlódva szaporodik, az egymásra 
találásban a megszokottnál gyorsabb változásban és nagyobb életnyomásba fejlődik, ez 
reakciós erőként, túltelítettségként visszahat az őket korábban megosztó, egymás ellen terelő 
szervezetekre, amelyeknek egymás felé ható erőt ad át. Ezt akár úgy is értelmezhetjük, hogy a 
fogyasztók rossz tulajdonságait még nem ismerő térrészek, túl nagy bizalommal, ellenszenv hiánnyal, 
kellően nyitott vonzalommal, érdeklődéssel fogadják a feléjük közeledő, ekkor nekik még ismeretlen 
eredő tulajdonságú idegenebb szervezeteket, amelyek közeledését ekkor még nem fékezi az ellenszenv. 
Viszont azok a térrészek, amelyeken már átáramlottak, amelyek már jobban ismerik a rossz 
tulajdonságaikat, a fogyasztási és a kibocsátási szokásaikat, azokban a térrészekben már ellenszenv, 
antihatás alakul ki ellenük, amelynek nagyobb impulzus sűrűsége és visszaható reakciós ereje 
anizotróp közeget és előre áramlási lehetőséget hoz létre. Az iránnyal meghatározott, a környezet 
egy részének jó fogyasztás, és az ellenkező irányú rossz hatás kibocsátás áramlási lehetőséget 
hoz létre. Ha egy nagyméretű, sok kicsi apró részecskét, planktont fogyasztó szervezet, pl. egy 
sziles bálna folyamatosan fogyasztja az egyes vízrészekben már nagyon felszaporodott, a 
környezetre terhes nagy nyomást okozó részecskéket, akkor az ilyen fogyasztó jó hatású a 
környezetre. Még jobb a hatásfoka, az elismertsége akkor, ha a kibocsátása olyan más 
minőséget hoz létre, amelyik elégtelen mennyiségben képződik a lokális igényhez képest, 
tehát a szervezet a környezettel való viszonya szerint lehet ahhoz jó vagy rossz hatású. 
A differenciált első és háttérnyomás miatt a szervezetek képessé válnak az ilyen közegben 
áramlani. A térben ide-oda áramló szervezetek fogyasztják a környezeti közeget, és előfordul, 
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hogy nem megfelelően egyeztetett fogyasztás, nem saját territórium esetén két kellően azonos 
hatáshordozókat fogyasztó szervezet, a neki kedvező minőséget, eleség feladókat követve 
egymás felé áramlik miközben mindketten fogyasztják, kivonják a közöttük keskenyedő 
térrészből a nekik jó hatásokat. Az egymás felé közeledés növekvő minőséghiányt, 
alultelítettséget hoz létre a fogyasztott minőségben, és ha ez egy átlagos izotróp közeg, akkor a 
közegből kivont eleség miatt egymásnak áramló fogyasztók találkozása, a legkisebb nyomású 
térrész felé áramlása néha kikerülhetetlen egymáson torlódássá, állócsomók, anyagi sűrűségű 
részecskemezők kifejlődéséhez vezet.  A túl nagy azonosságú konkurens szervezetek esetén ez 
hatalmas eleséghiánnyá, és az áramlási rendezettség megváltoztatását igénylő fejlődési 
kényszerré alakulhat. Az ilyen találkozás esetén, az egymásnak torlódó, és a közös térrész 
közepén valamely fontos fogyasztott feladó minőség jelentős hiányát létrehozó centrumot 
kialakító térrészben, fokozott, halmozódó minőséghiány alakul ki, amely miatt az izotrópabb 
környezetben termelődő, ott nagyobb életnyomásban lévő minőség, folyamatosan áramlani fog 
a minőségével elégtelenül kitöltött térrész, az egymáson torlódó párba épült szervezet e 
minőséget folyamatosan igénylő, megbecsülő központja felé. Ez az áramlás a nem teljesen 
azonos, de részazonossággal rendelkező részecskéket tartalmazó, másokkal függőségben 
és összefonódásban, élő kapcsolatban lévő szervezetekre gravitációs lendületátadást ad. 
Minden olyan alszervezet, részecske közösség, amely tartalmazza e beáramló graviton 
részecskék megfékezését, átalakítását kölcsönhatását biztosító antihatású részecskéket, az át 
fog venni ebből a lendületből, (vagy és az általa megértett információs hatásból), és a 
folyamatosan átvett lendületerő, kinetikai hatás, (vagy a megértett jó áramlási irány) a térrész 
központja felé ható gravitációs erőátadódást hoz létre. A gravitáció, tehát valójában olyan 
belső alultelítettség, és külsőbb telítettebb izotróp (ilyen minőséget termelő) környezet 
viszonya esetén alakul ki, amely folyamatosan fogyaszt a térrész belsejében lévő, neki 
szükséges hatásokból. A környezet pedig képes ilyen hatásokat termelni és folyamatosan az 
ilyen minőséget, eleséget, információt, változtatóképes szervezeteket vagy más hatást felvenni, 
megbecsülni, és átalakítani, azaz gravitációs részecskékkel érkező, és benne kölcsönhatásba 
kerülő kinetikai energiát maga felé csábítani. Minél többet fogyaszt és alakít át egy 
nagyfogyasztó szervezet, pl. egy bolygó központja és alakít át más minőségre, a környezetből, 
amelyben e minőség folyamatosan termelődik, kifejlődik, annál több fog beáramlani. Ha 
ráadásul a fogyasztó által más minőségben kibocsátásra kerülő végtermék túl nagy 
életnyomást hoz létre mögötte, azaz a rajta kívüli izotróp térben, a tér e fogyasztók közötti 
köztes része egyre nagyobb életnyomásúvá válik ebben a kibocsátott minőségben. 
Túl sok ilyen fogyasztó esetén, a környezet ebből a kibocsátott minőséggel egyre jobban 
feltöltődik, hacsak nincs olyan más fogyasztó, vagy és fogyasztói körlánc, amely éppen ezt a 
kibocsátó minőséget kedveli és ezt átalakítva nem engedi annak a túl nagy felhalmozódását. 
Ha nem megfelelő a fogyasztók és a termelők aránya, akkor a tér túl gyors feltöltődése esetén 
a köztes térrész tágulni, minden fogyasztói életbuborék más fogyasztóktól távolodni fog. Ez az 
a hatás, amiről úgy gondoljuk, hogy a megismert Univerzum ma is tágul. Ez csak akkor 
lehetséges, ha az életlánc valahol megszakad, és folyamatosan keletkezik olyan életminőség, 
amelynek éppen nincs fogyasztója. Ennek a minőségnek a felhalmozódása valóban a tér 
tágulását, és a fogyasztók egymástól eltávolodását, elhidegülését eredményezi. Ez az a 
fejlemény, ami a fejlődés kényszerét az élet szervezeteire terheli. Ez azonban minden esetben 
más minőség fogyását is jelenti, azaz a térben és a fogyasztókon is átáramló hatáshordozók 
mennyisége nem, csak a minősége változik. Az életnyomás növekedése a megnehezedő 
kibocsátás miatt a fogyasztókat állandó fejlődésre kell, hogy ösztönözze. Minél nagyobb az 
eredő kibocsátás, minél nagyobb a köztes térész nyomása valamilyen túltermelődő 
minőségben, annál jobban megnehezül a fogyasztók emésztés és differenciálás utáni 
kibocsátása ebben a telítődő minőségben. Ez a fogyó feladó minőség és a túltermelődő 
kibocsátott (export) minőség arra kell, hogy ösztönözze a fogyasztó típusú, melegfúziósabb, 
gyorsabban fejlődő szervezeteket, hogy folyamatosan találékonyabbak legyenek, hozzanak 
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létre olyan életváltozatot, fejlődjenek, szakosodjanak olyan anyagok, hatáshordozók 
fogyasztására, ami éppen a kelleténél nagyobb mennyiségben halmozódik fel a környezetben. 
Azok a fogyasztók lehetnek sikeresek, kik társulnak olyan átalakításra képes szimbiota 
szervezetekkel, amelyek képesek a nagyfogyasztók által kibocsátott, a többségnek már rossz 
hatásokat semlegesítve más, másoknak feladó jó minőséggé átalakítani. Ez a téridő igénye. 
 
Mint már ismerjük, a jelenünk és a valóságunk éppen erről szól. Moetrius közvetítésében nagy 
kerülőkkel nehezen megérthető információs üzenetnek ez a lényege. A Magyar Kémikusok 
Gumiipari szakosztályán ez a javaslat hangzott el, a még mindig a fejlődés irányait kereső 
szakembereknek. Ha felhalmozódnak egyes a jelenben nem hasznosítható alapanyagok, 
hatáshordozók, a fogyasztani és átalakítani képes élet dolga, hogy a már zavaróan nagy 
mennyiségben az életteret terhelő, ebben a minősége felhalmozódása miatt másokra is túl nagy 
életnyomást terhelő minőség felbontása, átalakítása és másoknak feladó félkészanyaggá 
alakítása a cél. Ne felejtsük el, ha nagyon sok a felhalmozódott hidrogén a közös térben 
(jelenleg 75%, azaz ¾ résznyi) akkor a negyedrésznyi hélium mennyiség, akkor az élettér 
nagyfogyasztó csillagainak, - már amelyek képesek rá – át kell térniük a hidrogén 
fogyasztására, és hélium létrehozására. Az Isteni közös tér még ebben a minőségben 
telítődésénél tart. Egyes sokkal fejlettebb, vörös öreg óriás csillagok azonban már e teljes 
atomi sort elfogyasztották, és már a hatodik, vagy a hetedik szinten termelik a nagyon 
elporlódott részecskéket, amelyek viszont megfelelő feladói, közvetítői az élethatások és a 
lélek hatáshordozó hatások alapjainál változó élet körforgásának. 
Ha az életterünk emésztése és kibocsátó képessége megreked és valamely életanyagok túl 
nagy mennyiségben felhalmozódnak, akkor ezekben az alapanyagokban, a területek kellően 
gazdagok (félkész és feladni képes nyersanyag minőségben). Csak a Veszprémi Alumínium 
zagytárolókban felhalmozódott hatalmas tömeg vörös iszapra kell gondolni. Ez az iszap kiváló 
festék, jó bevonó és takaró képességgel rendelkezik, ráadásul a vele bevonódó acéltárgyak 
korróziója jelentősen lecsökken, leáll. Gazdagok vagyunk ebben az életminőségben, 
alapanyagban, akár Európa festék alapanyag szállítójává is válhatnánk. És mi lebecsüljük, a 
Dunát, - amiből a z ivóvizet nyerjük – szennyezzük vele, ahelyett, hogy megbecsülnénk a 
lehetőséget, amelyet meg kell tanulnunk hasznosra, mások által keresett hatásúra átalakítani. 
Hasonlóan a világ számos részén hatalmas mennyiségű autógumi hulladék halmozódik fel 
folyamatosan, és mi azt hisszük, hogy ez a minőség teher és haszontalan. Pedig a már sok 
helyen magas szinten recirkulált gumiőrlemény a reneszánsza előtt van, bár közvetlen sokkal 
jobb minőséget igénylő autógumikba már nem lehet beépíteni, de másra sokkal több dologra 
jó ez az alapanyag. Bűn ezt a magas szinten feltárt és az életterünkbe szinte ajándékként jelen 
lévő anyagot eltüzelni, még az útalapba építése is gazdaságtalan, csak a felhalmozódott 
mennyiséget eltűntető törekvés. Tudomásul kell venni, hogy a szintetikus kaucsuk kőolaj 
alapanyaga egyre kevesebb, egyre jobban drágul, a kereslet növekedés és a csökkenő 
kitermelés miatt felverődik az ára, a beérkező fény foton és nagyobb frekvenciájú részecskék 
arányának a rossz irányú változása pedig nem segíti, hanem csökkenti a természetes 
kaucsuktermelést. Földrengéses időszakok következnek, és a gumiőrleményből elsőrendű 
épületrezgés csillapító tömbök hozhatók létre, amely az újonnan épített házak 
földrengésállóságát nagyságrenddel képessé válhat megnövelni! 
A tudatunk szerint értéktelen gyomok termelődnek az utjaink mentén, folyamatosan károsnak 
és irtandónak tekintjük a parlagfüvet, pedig csak szemléletet kellene váltani, és a lekaszálás, 
még nagyobb mennyiségben behívott hatáshordozók helyett abban kellene gondolkodni, hogy 
mire jó ez az anyag. Például a senki által már jó ideje nem becsült, de a jelen időben termelődő 
kender rost, kiváló kötőanyag a múltban beépült, de már nagyon fogyóban lévő kőolajból 
létrehozott analóg termékek helyett a szálas betonokhoz, és hasonlóan jó a sokrétegű 
kompozithoz, és nemcsak az elmét kábítani jó. 
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Az utak szélén már nagy mennyiségben termelődő gyalog bodza termése nemcsak kiváló 
színezőanyag, hanem megfelelő más anyagokkal tárásítva rugalmas gyantaszerű kötőanyag 
nyerhető belőle. Ideje lenne már az alternatív összefüggés tudományos ágak 
létrehozásának, a tényleges szemléletváltásnak!  Nem azt kell siratni, ami nincs, hanem meg 
kell nézni, hogy mink van, és ezeknek az átalakítását, társítását, mássá fejlesztését kell 
szorgalmazni. Ne felejtsük el, hogy amikor a csillagok fogyasztói ciklusa lejár, a fordulat után 
már eltérő minőséget társulatokba, együttműködésekbe és párokba segítőként érvényesülnek. 
A fotonok gyors hidegfúziós részecske társulások, ezek az életet segítők, de ha túl sok 
koncentrálódik, ha túl nagyon felgyorsul, ezek számunkra gyilkossá válnak, és az élet segítése 
helyett az általunk képviselt életformát gyérítik. 
A közös térrész és ezzel egymás felé ható irányú életáramlásba terelődő kellő azonosságú 
részecskék egy része a másik feléjük közeledő túl nagy azonosságú idegenrészecskéknek a 
köztes térrészek leárnyékolása miatt, a közeledés a fizikai, vagy közvetett lendület elnyelődés, 
fékeződés nélkül nem tud leállni megfelelő távolságban. Ha az egymás felé áramlók útközben 
nem találkoznak a továbbhaladástól őket elterelő információ és hatáshordozókkal, akkor az 
áramlásuk iránya, a cél nem változik meg idejében, és a tudati, vagy és tömegi tehetetlenség 
harmadik életszereplők beavatkozása nélkül továbbviszi a már egymás felé megállítathatalanul 
sodródó közösséget egy közös térben egymáson torlódás, egymásnak áramlás felé. A lendületi, 
vagy és a tudati tehetetlenség miatt az egymás és egy közös térbeli pont, impulzuspont, Vertex 
térrész felé közeledő részecskék, részecskemezők, elegendő azonosságú kisebb részecskéket 
tartalmazó aura, külsőbb réteg esetén, a kisebb energiaszintű részecskéik torlódásában, 
impulzusaiban a nagyobbak is fékeződnek egymáson. Aurával még, vagy már nem 
rendelkező, túl nagy sűrűségű részecskeszervezetek, pl. aszteroidák, ionos szervezetek már 
túlságosan és elválaszthatatlanul összefonódott közös egyesült tömegbe tömörödése esetén, 
nem alakul ki elég széles, a lendülettöbbletet elnyelni, tompítani képes, az egymás felé 
túlközeledést lefékező vegyes réteg. Más esetben a túl gyors, túl nagy kinetikai tehetetlenségű 
közeledésben, túl nagy amplitúdójú szélsőségessé váló változás, berezgés, rezonancia esetén az 
aura visszatartó hatása nem elégséges, és a túl közel kerüléskor az egymás magánszféráiba is 
behatoló szervezetek olyan tudásokra, hatásokra, ismeretekre tesznek szert, amelyek már nem 
vonzók, hanem taszítók, ellenszenvesek. Az impulzusállapot felé közeledés, a késői reagálás, a 
rossz fejlődési irány, a túl gyors és kellő előrelátás, előre tudás nélküli haladás, egyaránt olyan 
közvetlen tömeges egyidejű keveredést, és a szokásosnál sokkal mélyebb vegyülési 
lehetőséget hoz létre. Ilyenkor már nemcsak a már kellő azonosságú, egymás közelében 
fejlődő, de egymás számára még elég érdekes részecskék vesznek részt, hanem a még 
egymáshoz képest túl eltérő állapotban, minőségben, pl. eltérő életideológiával rendelkező 
szervezetek is egymás mellé, és egymás szférájába, életterébe behatolásra kerülnek. Az 
egymáshoz képest túl nagy, esetleg tükrözött, inverz azonosságú szervezetek, részecskefelhők 
egymásnak áramlásnak torlódása, a kinetikai tehetetlenségi erőket elnyelő és más felé elvezető 
rétegek fékezésének a hiánya esetén nagy energiaszintű, rövid idő alatt, szinte egyszerre 
kialakuló impulzust, és ennek következtében nagyon gyorsan kialakuló nagy változást hoz 
létre. Ez az elterelődést, vagy és visszarugaszkodást is kiváltó esemény, irányváltási 
következményt kialakító, nagy energiaszintre, nagy összenyomódásra halmozódó 
állapotváltozás kifejlődése közben nagyon nagy életnyomás kifejlődéséhez és a köztes 
felületen relatív rövid idő alatt tömeges ütközéshez, impulzusokhoz vezet. A részecskék 
feldolgozó és megértő képességének, a tudati fejlettségének és a tömegi tehetetlenség viszonya 
szerint ezeket a rájuk ható következményektől függően, a már túl nagy tehetetlenségűek 
elhalásnak és lebomlásnak, a csak egymáson megperdülők és a nagyobb rugalmasságúak 
egymással szaporodásként élik át. Másokkal csak gyengéden érintkező, esetleg az aurájukban 
lévő kisebb tömegű lélek részecskéik jelzéseire is figyelők, ezeket a jelzéseket megértők és 
ettől elterelődők azonban, - mint a szeptember 11-i i amerikai terror támadást a téridős ponttól 
távol maradással elkerülő zsidó-héber genetikai alapú szervezetek - akár sugallatnak 
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információs figyelmeztetésnek is vehetik, amelyek óva intik őket az azonos irányba tovább 
haladástól, és engedve az érzéseiknek, más felé kanyarodva, terelődve kikerülhetik a jelentős 
változással járó eseményt. A kellő érzékenységű, elporladt, már az aurában áramló 
részecskékkel való jó kapcsolat sok esetben az életet mentővé, más sorsot adóvá tehet. 
Ha az egymás felé sodródó már tehetetlen szervezetek ridegek, hidegek, elporlódnak 
egymáson, amely során a részecskéik egymásba keverednek, közös térbe vegyülnek, de ezzel 
nagyobb sűrűségű, sokfélébb aurát hoznak létre. Ha az egymásnak áramlás közben, átalakulva 
kellően gáz állapotúra, a túlközeledést idejében lefékező vegyes rétegbe és megfelelő 
életrugalmasságúra fejlődnek, kellő energia elnyelő és kompenzációs fékező képesség 
kifejlődése akár megakadályozhatják az egyidejű, sokaknak érthetetlenül gyors életrobbanás 
és az ebből fakadó szétszóródás kifejlődését. Ha nem elég jó az átlagos vegyes réteg 
csillapítási és fékezési lehetősége, ha a túl szélsőséges szervezetek éppen ezt az átlagos réteget 
fogyasztották két irányból is az egymás és a közös pont, vertex felé haladás során, akkor az 
egymáshoz képest a túl szélsőségeseket, az egymás ellen áramló, túl nagy azonosságúakat, 
azonos célra törekvőket megfékezni nem képes átlagos réteg maradványa kiszorul az 
egymásnak áramló tömeg közül. Ilyenkor a közvetlen fizikai kontaktus,a nagy energiaszintű 
tömeg közötti impulzus, az egymásba hatolás és nagyarányú gyors részecske szaporodás, 
elporlódás már nem akadályozható meg. Az egymásnak áramlás és a részecskecsere, az 
egymásba hatolás azonban nagyon gyorsan új elporlódó átlagos réteget, új nagy életnyomású 
vegyes réteget, utódréteget hoz létre, amely nagy életnyomás eltávolítja a korábban túl nagy 
vehemenciával egymásnak áramlókat, a közvetlen érintkezést lehetővé tevő közös felülettől. 
Az egymásról elrugaszkodás lehetősége nemcsak alacsony életnyomású teret ad a párosodott 
szervezet között megfogant utódoknak, hanem részben új diaszpórához, és már térrészekbe túl 
nagy szétszóródáshoz vezet. A köztes térrész kiürül a korábban ilyen minőségtől, amelynek 
jelentős része kiszóródik, eltávozik a szaporodó-térből, a méhből, más részük pedig a közelben 
maradva nagyobb sűrűségbe épülve a szervezet belső tárolóiba kerül, míg a harmadik része 
kenő, irányító és útmutató részecskékként katalizátorként részt vesz a folyamat felügyeletében, 
levezetésében sikerében. A szaporodási folyamat lehet hogy egykor spontán kifejlődő 
ősrobbanásnak indult, de ma már pontosan szervezett, irányított, felügyelt, kreált, az élet e 
részét szervezők által pontosan értett és uralt folyamat. 
A nagyobb térben, kisebbségi sorsba szétszóródó részecskék egymással újra keveredési 
lehetőségét is létrehozó állapotfejlődésben, az új vegyes minőség életforrásának is tekinthető 
Vertex/diaszpórai térrészében azonban mindig képződik egy a környezetnél nagyobb részecske és 
térsűrűségű, az áramlásban egymást jobban akadályozó, nagyobb impulzus sűrűségű köztes, 
közös térrész, egy vegyes kevert réteggel rendelkező a genetikai állományokat reprezentáló 
életmag. Az életmagban kialakuló átmeneti vegyes, ekkor még kellően eltérő vékonyréteg, 
mind a két térfélen, féltekén, félmagban maradókhoz viszonyított részleges mássága még 
megfelelően elszigeteli a már inverz tulajdonságú, ekkor még egymásra erősen antihatású, 
egymással ellentétes irány felé fejlődő elődi részecskéket, ez nélkül egymásnak áramló és túl 
nagy téridő átalakulást kiváltó közösségeket. Mivel a párosodó elődök között a vegyes 
rétegben kialakuló keverék életminőség, már egyik előddel sem teljes azonosságú, az utód 
szervezetbe épülő részecskék egymással a legnagyobb azonosságúak, ezért az itt és ebben a 
folyamatban képződött vegyes részecskék nem az elődi félrétegekhez, szervezetekhez 
csatlakoznak, hanem egymással lépnek közös együttműködésbe, közös 
szervezetségbe,együttváltozó rétegbe utódba. Azonban ezen életmagok vegyes részecskéit adó 
elődöknek a másik mag-fél-térbe átkerülő, túllendülő utód részecskékkel nem szakad meg a 
kapcsolata, kisebb szinten, információs részecskékben, DNS patakokban továbbra is 
folytatódik. Ezért az egymással nagy életfelületen összekapcsolódó, a külső lendület torlódása 
miatt továbbra is egymásnak nyomott, egymásnak torlódó két fél elődi genetikai állomány, a 
közös köztes térrészből kiszoruló idegen állományok, a belső sokféleség hiánya, a környezet 
ekkor már nagyobb befelé ható áramlása, gravitációs nyomása, a felületi kötődések, és a belső 
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taszítóerő, a túl nagy konkurens azonosság hiánya miatt már nem tud egymástól 
elrugaszkodni. Casimir hatás. 
Felmerül a kérdés, hogy miért taszító sok esetben pl. a felnőtt azonosság, és miért nem, ha még fiatal 
utódban alakul ki? A taszító azonosság az egymással szemben áramlásból, a lendülettömegből fakad, 
de a fiatal az életet éppencsak kezdő állomány ekkor még egymással építő, egymás felé haladó 
áramlási szöget zár be, neutrális az elődeivel és egymással szemben, tehát se konkurencia, se életcél 
ellentét ekkor még nem alakul ki közöttük. 
 
A túl nagy, de egymással az áramlási irányban célban ellentétes azonosság, a túl rideg állapot, 
egyaránt lebomláshoz és elporlódáshoz, keveredéshez és vegyüléshez vezet, de ezen 
vegyületek belső finomsága, eredője eltérő egymástól. A közös felületen, megfelelő 
körülmények között nemcsak elfolyósodó, hanem sokkal kisebb, már nem a rajként, a közösségért 
cselekvő részecskék ilyenkor már a közös célokra figyelés, a raj érdekeinek a figyelmen kívül 
hagyása közben egyedként arra áramlanak, amerre szabad lehetőséget találnak. A veszélytelen 
élethelyzetben, mint nyáj, vagy mint raj viselkednek, egymáshoz igazodnak, laza kapcsolatban 
maradnak, de ha veszély fenyegeti a közösséget, a saját érdekeiket azonnal előtérbe helyezik, 
mentik az irháikat, és a folyamat e szakaszában a részecskék részecskéi is sok fraktálmélységben 
egymásba keverednek. Az egymással érintkező, egymás mellett a köztes közeg, az aurák 
segítségével könnyen elcsúszó, elfolyósodó, egyként viselkedő tömeg, a veszély esetén nem 
közösségként, hanem egyéni reakciókat követve, a belső sugallat és a külső társak érzékelése 
között dönteni képes, nagyon kicsi, és egymás, és más hasonló analóg részecskék között 
elkeveredő közösségre bomlik. A közösség védelmet adó, célként nehezebben kiválasztható 
forgatagában az egyedek képesek önálló döntéseket meghozni, és a közösséghez igazodás 
közben, már ismét (egyformán csak életben maradni, ebből a fergetegből kikerülni akaró) 
részecskékre visszabomlik a plazmikus anyag. A támadás alatt a tömegben keveredő egyedek 
aurái ilyenkor is nagyobb mélységben keverednek, információk és hatások cserélődnek. 
Az egymáson a másik rétegbe behatolás helyett elcsúszó, külön rétegekben maradó 
életanyagok nem keverednek elég mélységben, a keveredés és a vegyülés csak egy 
vékonyrétegen és megfelelő körülmények között ideális. Ha az egymásba keveredő élet, növeli 
azt a kölcsönhatási felületet, amelyen már közvetlenül érintkeznek a legkisebb részecskéik 
egymással, a nagyobb felületen, vagy a harmadik dimenzió felé mélyebben egymásba áramló 
kötődés egyre erősebbé válik, egyre tovább együtt tartja az utódaikban közös szervezettségbe 
vegyülő előd szervezeteket egymás mellett. A lágyan hullámzó különbség nem hoz létre erős 
kötőerőt, de a nagy mélységben behatoló, hegyes tűs alakzatban a másik térfélbe beáramló, 
hegyes ékekkel és völgyekkel a másik közegbe beékelődő, nagyobb amplitúdójú beáramlás 
hatalmas életfelületen alakít ki, később sokkal nehezebben szétválasztható kapcsolatrendszert. 
Az egymáshoz közel kerülő részecskék ilyenkor nemcsak egymást és a velük túl nagy 
azonosságú társaikat látják, észlelik, hanem idegen életmintákat, idegen és érdekes 
megoldásokat is meglátnak, megismernek, ezt követően saját megoldásaikba beveszik e 
hatásokat, és egy idő, gyakorlás, ismétlés után megtanulják alkalmazni. Később rendszeres 
igény esetén több alkalommal és vagy több hasonló analóg példányban ők is előállítani, a 
továbbiakban ezekkel a hatásokkal feldúsult, átalakult, módosuló környezetben együtt élni.  
 
 
 
Az élet lineáris működése során felhalmozódó hibák javítása: 
 
Ha a mindenhová bejutni képes porszerű részecskékkel kellően telített szervezett térben, 
környezetben, egy érzékeny és finom alkotókból álló, pl. egy óra, a használat során egyre több 
környezeti porral, idegen, a működését nem segítő, gátló, az alkatrészek egymáson 
elmozdulását akadályozó részecskével telik fel, és közben elhasználódnak, elkopnak a 



 253

csapágyak, megromlanak a közvetlen kapcsolatok, sikertelenné válnak az együttműködések. 
Az ilyen környezetben még a sokáig megbízhatóan működő óra is egyre többet késik, egyre 
pontatlanabbá, megbízhatatlanabbá, működésképtelenné válik. Ilyenkor az órát az órásnak 
időnként szét kell szednie, és kellően szabaddá téve, nagyobb térben szétpakolva az alkatrészeit 
meg kell tisztítania, hogy átláthassa a szerkezeti és a cél szerinti alkalmasságot, és képes 
legyen szelektálni, hogy ki kell e dobni az egészet, vagy csak néhány alkatrészt kell 
megújítani. Néha elég egy –egy alapos tisztogatás, egy az óra által életviharként átélt tisztító 
légáramlás a por és az élettörmelékének az eltávolításához. Máskor az alkatrészek tisztító 
folyadékban megfürdetése után, a kevés változtatással ismét összeszerelt szerkezet még sokáig 
használhatóvá, a célra alkalmassá válik. Más esetekben ki kell cserélni néhány, másoknál 
jobban elhasználódott alkatrészt, és ilyenkor nagyobb a változási és átalakítási eredő, az 
összetétel változása és a minőségfejlődés. Ezek a szerkezetek a tartós és folyamatos egyenletes 
működésük során lineáris életfolyamatot, evolúciós tudatállapotot is átélhetnek, amelynél még 
megérthető a miből mivé és a hogyan fejlődött át, a folytonosság változása. Más esetben, 
amikor már nem elég a szétszedés, az alapos tisztogatás, amikor az általánosabb elöregedés, a 
részek egymással együttműködés képtelensége, vagy a korszerűtlenség miatt már nagyon sok, 
- az újabbakkal már nem kompatíbilis - alkatrészt ki kell cserélni, akkor olyan naggyá válik a 
közös érzés és a közös tudat, az állapot változása, hogy az életváltozás folytonosságának a hirdetői 
ilyenkor könnyen kisebbségben maradnak. A lineáris, megérthető evolúcióból akkor fejlődik 
ki, a többség által nem megérthető, nemlineáris, ugrásszerű folyamat, revolúciós változás, vagy 
a megértés hibáját kialakító réteghiányos fejlődés, amikor az előzményekre rakódó átmeneti rétegek, a 
megszakadt folytonosság rétegei, részecskéi már sokan hiányoznak. Ilyent okozhat egy 
alacsony életnyomás téridőszakon átáramlás, amikor az élet viharai nem építenek, hanem 
bontanak. Ilyenkor, az összetartás hiányos időkben nem ülepednek le közös együttműködő 
szervezetekbe a szeretet és gravitáció által is segített, egymással kellően azonos részecskék, 
hanem elhidegülnek, eltávolodnak egymástól, épülés helyett bomlanak a kapcsolataik. A 
lokális térrészekben ez az anyag és a szervezettség bomlásához, antianyag, nemesgáz állapot 
és szétáramlás kialakulásához, revolúciós életnyomás, nagyobb minőségi változást kiváltó 
térszerkezeti átalakuláshoz, újszerű szervezetek, eltérő hatásfeladó együttműködések 
kialakulásához, keletkezéséhez vezet. 
 
 
A hatás és az antihatás dilemmája: 
Érdemes egy kis gondolati kitérőt tenni, és átgondolva jobban megérteni a hatás és az 
ellenhatás, az anyagként ismert gravitációs hatástömörülés, az együttműködés, és az 
antihatásként ismert antianyag állapotba fejlődés, az egymástól eltávolodást eredményező 
hatások különbségét. Mitől válik a hasonló analóg részecskék felé, az azonosság tere felé 
áramlás antihatássá, egymástól eláramló, taszító tulajdonságú antianyaggá? Mitől lesz 
nagyobb az élettér-rész életnyomása, lendület nyomása, mint a köztes térrész egy részét 
egymásnak leárnyékoló, anizotróp hatáskülönbséget okozó szervezetek egymás felé vonzódást 
keltő érzése? Mennyit számít a vonzalomban az azonosság, és elég e a nagy azonosság a 
szeretet és az együttműködés, a kapcsolatok megtartásához. 
A szerző a lényeget úgy fogalmazná meg, hogy a szeretetérzés, a bizalom, a megismerés és a 
kölcsönösen akart sikeres együttműködés egymás felé közeledési lehetőséget, a saját szférába 
beengedést, nagyobb anyag és részecske sűrűséget, közös szervezetbe fonódást eredményez. Ezzel 
szemben a sikertelen, akaratlan, vagy kényszerű együttműködés, az ellenszenv, és az ebből kinövő 
gyűlölet, taszításhoz és ellenérzéshez vezet, amely nem közösségbe épít, hanem eltávolít egymástól. 
A mások és az idegenebbek terébe beáramlók, a szülői térrészekbe beáramló alszervezetek, 
távolról és kívülről nézve, az érzéseiket, de leginkább a vágyaikat, a bennük felépült ideáikat, 
az elvárásaikat rávetítik a már régen látott, megtapasztalt, a nekik már hiányzó szereteteikre. 
Ilyenkor a rossz hatásokat kiváltó változások részecskéivel a rossz emlékek is elszállnak, 
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kisebbségben maradva felülíródnak a későbbi jó hatású események befogadott 
következményeivel. A csak a szépre emlékezem egy eredő, de mélyen a fájó sebet ejtő dolgok 
is megmaradnak, és ha valami bekapcsolja az engrammokat, azonnal a felszínre töve világgá 
kürtölik a rossz hatáskor megszerzett fájdalmat. A beépülő sérelmek, - ha azonnal nem 
kompenzálódnak,- általában egyre mélyebben merülnek, és bár látszólag egyre kisebbek, nő 
bennük az indulat és a feszültség.  Ha az események változóak, de a rossz emlékeket jobbak 
követik, a csak jóra emlékezem, a megmaradó jó emlékek eredményesebb megőrzése miatt, a 
vonzalomként ismert érzés, közeledésre késztető vágy, a bizalom és az optimizmus marad 
erősebb. Ezt a vágyat kelt a vágyott, hiányolt szervezet, vagy hatásból több érzést keltő 
kölcsönhatás kiélésére, megközelítésére, a hiányolt hatáshordozó, vagy az ilyeneket adni képes 
szervezet hatásaiból utánpótlásra, hozzá közeledésre törekvést épít fel. Az ilyen érzéseket 
vonzalomként, egymáshoz közelebb kerülési vágyként ismerjük. Vannak olyan fejlődési 
időszakok, amikor egyes szervezetekben a balsikeres rossz hatásokat nem követi megfelelő 
arányban pozitív kompenzáció, és a rossz emlékek egyre több keserűségbe és pesszimizmusba 
halmozódnak. A jó hatások tartós elmaradása, gyengülése, kisebbségbe kerülése esetén 
pesszimista, a jóban hitetlen szervezetek alakulnak ki. A kialakuló bizalom, a megismerésből 
felépülő vonzalom, közeledésre, és a hiányolt jó hatásokból több befogadására, nagyobb 
pozitív életérzés arány növelésére, befogadására késztet. A másokhoz közeledés, az egyre 
közelebb kerülés során az észlelési és az érzékelési felbontás is növekszik. Mivel a másik 
hiányolt hatású szervezethez, vagy és annak az elküldött, közvetített hatásaihoz áramlással 
ténylegesen közelebb kerülő, megerősödő szervezetek nem tudnak az egyénenként és 
élethelyzetenként is változó, nagyon relatív ideális látási, tudási, észlelési felbontásnál leállni, 
a közelebb kerülés, - hacsak valami meg nem akadályozza - rendszerint túlközeledéssé 
fejlődik. Ilyenkor lényegesen megváltozik a felbontás, és a távolabbról még kicsi szögben és 
kis felbontásban nagyon vonzó, idealizált eredő egyre romlik, és a szükségesnél közelebbről, 
már sokkal nagyobb felbontásban megismert rossz hatások és kedvezőtlen tulajdonságok, a 
nagyon megismert valóság elrontják a korábbi idealizált képzeteket. A szervezetek 
megismerhető, felismerhető külső tulajdonságai is változnak a túl közel kerüléssel, de a közel 
kerülésnél a belső tulajdonságok a környezet által sokkal fókuszáltabban, felnagyítva jelennek 
meg. Ha a vágy és a szeretet tárgyához, személyéhez tovább közeledik a megfigyelő, ekkor 
már olyan rossz tulajdonságokat, kedvezőtlen hatásokat is észlelhet, amelyek elrontják az 
addig idealizált szervezet megítélési, érzelmi eredőjét. Az ilyen megismerés azonban nemcsak 
más személyek, szeretett dolgok felé közeledésben törhet össze a másnak felépülő idea, hanem 
az ideológiák, az elképzelt valóságfejlődés tévesen felépített ideái is összetörhetnek. A valóság 
is csak távolról szép és csak, mint elképzelés ideális. Ha túl közel kerülünk a valósághoz az 
sohasem olyan szép, mint amilyennek a vágyainkban elképzeljük. Ha a tudat felbontásával túl 
közel kerülünk a megismeréshez, a megértéshez, a tényleges valósághoz, a valóságba vetett 
ideáink könnyen szertefosztódhatnak. Talán ezért van az, hogy az élet a szervezetek 
többségének nem teszi lehetővé, hogy a tényleges valóságot megismerjék, mert ennek a 
megismerése könnyen összetörheti sokaknak az élet értelmébe vetett hitét. Az ideák 
összetörése a vágyak és a képzetek összeomlásához, és a túl közelről meglátott, felnagyított 
személyiségi hibák, és hiányosságok, a valóság tényleges eredőjénél rosszabb megítéléshez 
vezet. Az összeomló idea érzelmi megítélése megváltozik, és a korábban vonzó eredőt adó 
érzések, a kedvezőtlen hatások megismerése után ellenszenvessé, a korábban jobban szeretett 
személytől távolodásra késztetővé fejlődnek. Ha tehát az érzelmi idealizált kép, és érzés közös 
eredő vonzalmát, az eszményített, szeretett, de egyre jobban hiányzó hatású szervezet felé 
érzett érzéseinket, a jó érzések gravitációs vonzalmának,a vágyak hatásnak tulajdonítjuk, 
amelyben a közeledés során még előnyös érzetek maradnak meg, a vonzó eredő mindaddig 
érvényesüli fog, amíg a túlzott megközelítésben, a már felnagyítva megismert valóság 
ideavesztésében a korábbi cél, a vágy ellenszenvessé nem válik. Ilyen vonzó lehet egy az 
egészséghez és a nagyobb képességi eredő eléréséhez megfelelő kiegészítő képességekkel 
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rendelkező szervezet, szülő, társ, rokon, vagy jó hatású szervezet felé megnyilvánuló, 
közeledést kiváltó érzelmi vágy, a meglévő adottságok és tulajdonsági eredők kiegészülését, 
javulását, és a megmaradási esély növekedését okozó érzelmi hatás. Ilyen lehet egy vágyott 
állás, egy vágyott nyaralás, vagy bármi más, amely előre eszményített, elvárt jó eredőkkel, 
képzetekkel, vágyakkal javíthatja a szervezet elképzelésében annak állapotát. Minden olyan 
dolog, hatás felé vonzódunk, amely, igényt, vágyat vagy eszményt, azaz jónak hitt hatásokat 
épít fel, azaz ilyeneket ad át. A vonzalmakat tehát vágyak indítják el, amely a célok felé 
törekvést építi ki, és mindaddig megmarad, sőt erősödhet ez a közeledést kiváltó, a célt elérni 
akaró, létrehozó érzés, amíg a tudatban a dolognak az adok-kapok viszonyban is előnyös 
megítélése megmarad. Ahhoz, hogy valamire vágyjunk, abban a dologban, hatásban 
hiányérzetnek kell kialakulni, azaz a valóság kevesebbet ad belőle, mint amennyi a vágyunk. 
Minél kevesebb van egy általunk vágyott hatásból, annak a megszerzése, elérése, élvezése 
érdekében annál többet gondolunk, ha kell a vágyainkkal elérendő eszményeket építünk fel. 
Ha a túlközeledés során az eszményített, idealizált elképzelés vágy jó hatásának a túl nagy 
felbontásban megismerése miatt összeomlik, a realitás elrontja a vágyakat, a vágyak 
elmúlásával a vonzó érzés is csökken, és ez a közeledés leállásához, és semleges átmeneti 
állapoton átfejlődés közben ellentétes irányú cél, távoltartás, eltávozás kialakulásához vezet. 
A kedvező állapottal járó, de a később előnytelen és hátrányos következmények megismerése, 
gyakran összetöri az ideákat, az elképzeléseket, és a valóság megismerése, átlátása sokszor 
megöli a vágyakat. A kívánt érzett vágyak tárgyához, lehetőségéhez túl közel kerülés, a 
messziről nem észlelt hibák és a vágy képétől eltérés megismerése, az ideák elromlása leállítja 
a közeledést, a megismerésre késztetést.  
A közeledés nemcsak fizikai közeledésben nyilvánulhat meg, hanem megismerésben, több 
információs tudás megszerzésében, tehát a tudati felbontás növekedése is nagyobb 
megismeréshez, és a vágyak fokozódásához, vagy a lelohadásához, a további megismerési 
vágy elmaradásához vezet. A túl sok információ, a másikból, vagy a korábbi vágyakból a túl 
sok hatás, a túl közel kerülés, a túl nagy felbontással megértés, megismerés érdektelenséget, a 
korábban közeledésre késztető vágyak csökkenését, az ideához képest az eltérő valóság 
megismerése, megértése ellenszenv, ellenhatás kialakulását okozhatja. Ha a célok értelme, vélt 
előnye, jó hatása elveszik, a további közeledés, a megismerés értelmetlenné válik. Ha a 
szükséges felbontásnál nagyobb nagyítással megismert, megértett másik szervezet, a vágyott 
hatás felé vonzalmat keltő dologhoz, vagy és egy ilyen másik közösség részecskéi túl közel 
kerülnek egymáshoz, az ugyanolyan, a kelleténél, a vágynál és az idealizált állapotnál több 
hatásnak az ideálishoz képest túl nagy sűrűségbe egymáshoz túl közel kerülése ellenszenvet, 
ellenhatást, eltávolodási, kibomlási vágyat és következményt hoz létre. Ilyen következmény 
váltja ki az utódoknak a szeretett, a hatásában már hiányolt előd, vagy felmenő, barát felé 
áramlását, és a túl közel kerülés, a rossz hatásokból is részesedés a közeledés felhagyását. Az 
utódok keringenek az előd szervezetek körül, amely során a felépülő vágyaik és a felejtés, az 
igényelt elődi jó hatások miatt periodikusan közel kerülnek az anyai és az apai réteghez 
szervezethez. A túl közel kerülés az anyához, a melegfúziós életváltozathoz belső életfordulót 
hoz létre, amely az anyatér túl nagy felbontással megismerése, a jó hatásokkal betelés, a rossz 
valóságrészletek megismerése miatt eltávolodássá fejlődik. Hasonlóan az anyatér-résztől, az 
életforrástól eltávolodás, az aparéteg, szervezet felé közeledés is a megszokott apai jó érzetek 
hiánya közeledésre késztet, de a túl közel kerülés, a kelleténél nagyobb felbontásban 
megismerés, az apatér hatásaival való feltelés itt is külső életfordulót és eltávolodást hoz létre. 
 
A vonzó hatások antihatása, ellenhatása, inverz együttváltozója a taszítás, a közelebb kerüléssé a 
távolabb kerülni igyekvés, a szervezetek részévé válás antihatása, a már előnyt nem, csak 
hátrányos helyzetet, hatást okozó szervezetekből kiválás, a szervezeteket alkotó más, már 
ellenszenves eredőjű részecske közösségek, vagy egyedektől és hatásaiktól eltávolodás, a már 
rossz hatású közösségek elhagyása. Ez kibomlást és tömegszám csökkenést eredményez. A 
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bomlás tehát a vonzó, gravitációs eredő, a sikervágy elmúlása, az érzés és a vágy, az igény 
megváltozása. Ha a gravitációs vonzást, a közös tömegbe és egymással együttműködő 
életanyagba fonódást, az együttműködést, az élmények átélésének, mások felé elmondásának, 
és a visszaigazolt vagy az elbeszélés közben többször átélt vágy hozza létre, akkor a 
közösségbe épülés, a siker és a fontosság érzés visszaigazolt előnyeiért képes az élet egy időre 
elfeledni más, korábbi sérelmeket, rossz hatásokat, bizalmatlansági következményt. Az élet 
egyik legfontosabb összetartó ereje az lehetőség, hogy felülemelkedve a sérelmeinken, újra 
bizalmat építsünk egymás, mások felé. A hit és a bizalom olyan sziámi testvérek, és bizalom 
nélkül nincs hit, hit nélkül viszont nem alakul ki a bizalom. Az egymáshoz túl közel 
kerülés, a vágyott jó helyett a már rossz tulajdonságok hatások megismerése hozza létre a 
távolabb kerülni igyekvés vágyát, az antigravitációs hatást, a valamilyen dologból, részből 
hatásból elsokallást. Az antigravitációs következmény, és taszító eredőjű térállapot, egymástól, 
vagy és a számára túl ellenhatású másik szervezettől eltávolodni igyekvő antianyag tehát 
akkor alakul ki, amikor az egymásnak már nem jó hatású szervezetek, részecskéket valami, pl. 
túl nagy összefonódás, vagy túl nagy érzelmi kötődés, esetleg erőszak megakadályozza abban, 
hogy a nekik rossz hatású valamitől a szükséges, még ideálisabbnak látott, érzett távolságra 
eltávolodjanak. Az egymásnak rossz hatású antianyaggá fejlődő szervezetek igyekeznek 
eltávolodni ez ilyen már felismerten rossz társaságtól, az egyediséget, a szervezettséget, vagy 
és a megbecsülést lebontó, elértéktelenítő, ellehetetlenítő, vagy annulláló környezetből. Ha a 
valamilyen kényszer hatására kialakuló ellenérzés, ellenszenv, ellenhatás nem tud a maga 
útján megfelelően kiteljesedni, azaz a rossz érzetek megszűnését okozó hatástól kellő 
eltávolodást engedni, a belső gőz, a rossz részecskék, és a rossz hatások kiengedése nélkül az 
élet feszültsége egyre nagyobbá válik. A valamitől eltávolító hatások meggátlása, a belső 
feszültség felhalmozódása, elvezetés és kitágulási lehetőség nélküli fokozódása egyre nagyobb 
belső életnyomáshoz vezet. Az érzékelőképes, de a kényszert elkerülni nem képes életanyag 
biztonságérzete az ilyen fejlődési folyamatban egyre romlik, és ha továbbra is 
megakadályozódik abban, hogy a rossz hatásoktól, vagy és az ilyen szervezetektől tisztességes 
távolságra eltávolodjon, vagy és azokat eltávolítsa magából, akkor az ilyen rossz érzéseket 
okozó részecskék egyre nagyobb impulzus sűrűségbe kényszerítésével a környezet 
megváltoztatásával, differenciálásával próbálják meg eltávolítani a zavart okozó hatást. Ha 
nem sikerül kiereszteni a túl nagy életnyomást, a kifejlődő bizalmatlanságot csökkenteni, az 
élet növeli a változás sűrűségét, egyre nagyobb gerjesztést ad a rossz hatást okozóra, és ha az 
nem nagyobb tömegű, vagy nem jobb az utánpótlása, valószínűen sikerrel jár a rossz hatástól 
megszabadulási igyekezet. Ha ez továbbra sem sikerül, és az életnek nem kedvező, azt egyre 
jobban gátló rossz hatások egymással egyre nagyobb impulzus sűrűségbe kerülve a túl zárttá 
váló térrészben mennyiségbe kezdenek szaporodni, az élet minősége elromlik. Amíg azonban 
a szervezetek az auráikkal egymásba átérő átfedő közös térben vannak, és kellően nagy az 
egymásba vetett bizalom, és az együttműködés, az élet szabályainak a megtartásában a közös 
hit, addig a részecskék, minél többen fejlődnek ilyen bizalmi, egymásban hívő, együttváltozó 
időbeli folytonosságba épülő tömegbe, annál kisebb eredő térfogatú térrészben, 
életbuborékban is elférnek. A bizalom és a folytonosság, a közösségbe épülés, a másikba és a 
szabályok megtartásába vetett hit esetén, a szervezetek olyan közel engedik egymáshoz a 
másik hasonló, bizalmat kapó szervezeteket, hogy azok aurájában változó kisebb 
energiaszintű, de nem hozzámérhető részecskéik beáramolhatnak a saját szervezeteikbe. Ilyen 
beáramlás, ha egy várúr környezetében élő kisebb energiaszintűek, és a másik várúrnak  
domináns területébe tartozó környezetbe a közös piacra beengedik a másik analóg ilyen 
szervezet jobbágyait. A kisebb szintűek sikeres hatáscseréje, kisebb eredőjű közös térbe 
kerülése, érintkezése, nem befolyásolja rossz irányban, inkább javítja a nagyok 
együttfejlődését. Ha azonban bizalom és hitvesztés alakul ki egymásban, az isteni közösség 
együttműködésében, és a mások által már nem kellően tiszteletben tartott magánszféra, a 
szükséges biztonsági távolság sérül, az együttműködési lehetőség lecsökken. A közös bizalom 
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elveszésével minden egyes részecske igyekszik egyre nagyobb biztonsági távolságot, teret 
tartani másoktól, a saját túlélése, a szabadsága és a függetlensége megőrzése, és a 
balesetveszélyek idejében észlelése, megelőzése érdekében. A bizalmatlansággal társított 
térállapotban sokkal nagyobb a részecske közösség térigénye, ha ez nem tud teljesülni, akkor 
az életnyomása, és az ionizálódó közösségben olyan nagy feszültség felhalmozódás fejlődhet 
ki, hogy sarkítottá válik az élet, lezáródnak és átjárhatatlanná válnak a köztes határok, a 
mezsgyék. A minden lehetséges helyet teljesen kihasználó, magukat másoktól és másokat a 
saját tértől távol tartó bizalom és hitvesztés, túl nagy életnyomást hoz létre. Ilyenkor a gömb 
alakú életbuborékok gerjesztettebbé válnak, teljesen kitöltve a rendelkezésre álló tereket 
szegletes formába épül az élet, és a határfelületeken már nem áteresztő bezáródás miatt a 
lamináris irányba terelődők határokkal párhuzamos áramlásai lezárják a másik szervezetbe az 
átjárás és ezzel a kapcsolatépítés lehetőségeit. Ha pedig valakik rácsok és falak mögé 
kerülnek, nemcsak a túloldalra kerülők lesznek bezárva, elzárva egymástól. Ha azonban 
engednek a határok, és az egymásnak rossz hatású szervezetek, részecskék el tudnak távolodni 
a másiktól, akkor a szervezetek közötti együttműködés, a túl nagy távolságra eltávolodás, a 
kapcsolat nehezebben működése, egyre több idegen hatás beékelődhető, elrontó hatása miatt 
az elhidegülés miatt ellehetetlenül. Ha a téridőben túl kicsi térrészben felszaporodnak a 
bizalomvesztés impulzusai, a már rossz hatások mennyiségbe fejlődése egyre nagyobb teret 
kíván a szervezetek között. Minél többen veszítik el a bizalmat és a hitet egymásban, a közös 
együttműködés és a szabályok megtartása, érvényesíthetőségének a lehetőségében, annál 
nagyobb a másokkal nem egyeztetett, egyedek által és szervezetlenül spontán kreált cselekvés, 
és ebből már nem kiszámítható, kaotikus változás sűrűség alakul ki. Ez a magasabb impulzus 
sűrűség még nagyobb óvatosságra, még nagyobb távoltartásra serkent, amely tovább növeli a 
kölcsönös bizalmatlanságot. Ez még nagyobb eltávolodási, távolmaradási igényt vált ki az élet 
szervezeteiből, amely hatására minél többen válnak ki a közös, már bizalomhiányos 
rendszerekből, annál rosszabbá válik az egy főre jutó térkitöltési eredő, azaz az egymáshoz, 
másokhoz bizalmatlan, hitetlen tömeg sokkal nagyobb teret foglal el a lehetséges 
egészből, mint amekkorára jó együttműködés, kellő folytonosság és bizalom megléte 
esetén igényel. A térkitöltés hatásfokának a romlása, a megfelelő távolságtartás igényének a 
növekedése általános tértágulást, térfogat növekedést vált ki. A kitágulás, a vágyak 
kiteljesedésének az elmaradása, hatalmas kapkodó, szervezetlenül egymás kárára erőlködő 
kaotikus életnyomást, nemlineáris, a közös térrészben fejlődők többsége által kiszámíthatatlan 
revolúciós feszültség növekedést hoz létre. Az élet szervezetei nem tökéletesen, csak részben 
zárt rendszerek, amelyekben és a határfelületükön, vagy és a környezetükben, elfáradó, elöregedő, 
megkenhető, elfolyósodó, elhaló, lebomló gyenge láncszemek, résztvevők, elpattanó, áteresztő 
képessé váló életbuborékok is vannak. Ezért a térrészek, a szervezettségek és az életbuborékok 
nemlineáris belső feszültség felhalmozódása, - a hitetlenség és a bizalomhiány növekedése 
esetén, - ha a feszültségnövekedés nem áll le, ha valami nem hűti le az elszabadult indulatokat, 
mindig el fog jönni az a környezethez viszonyított életnyomás növekedés, különbség, amely 
az éppen túl alacsonnyá váló, lebomló engedékenyebbé váló határfelületek, szervezetek felé és 
rovására elvezetheti a felhalmozódott feszültséget. A feszültség felhalmozódás túl gyorsan 
történő elvezetődése, nem lineáris feszültség kisülést, más életbuborékokba, más 
vonatkoztatási rendszerekbe átáramlást, gerjesztést vált ki. Nagyobb szinten a határait már 
megtartani nem képes életbuborékoknál ez globalizációt és nagyon gyorsan, a szokásosnál 
sokkal mélyebben másokkal, idősebb testvéri, rokoni, felmenői rétegekkel összekeveredést, 
kölcsönös egymásba vegyülést hoz létre.  
A szokásos egymás melletti, megérthető és kiszámítható, lineáris keveredést, a megérthető 
folyamatokban a miből mivé vegyülések kialakulását, Darwin óta lineáris evolúcióként 
ismerjük. A keveredés és az egymásba, vagy a környezetbe vegyülés azonban nemcsak 
kiegyenlített és nem túl nagy életnyomás különbséggel rendelkező, egymásba megfelelő 
átfedéssel, aurákkal átérő, kovalens kötésű, kellő azonosságú, a közös teret részben egymással 



 258 

megosztó életbuborékokba keveredés lehet. A túl nagy feszültségek felhalmozódása, a 
bizalomvesztéssel járó, hithiányos időszakban történő túl gyors és túl mély feszültség 
kiegyenlítődés, a társadalmi feszültség kisülése nemcsak az egymást már megfelelően ismerő, 
egymásban már megbízó életbuborékokat, részecskéket vegyíti egymással, hanem az 
egymástól még sokkal nagyobb, térbeli, értelmi, érzelmi, genetikai és fejlettségi távolságban 
változó, egymáshoz képest még túl nagy másságú, eltéréssel rendelkező szervezeteket is közös 
és újszerű, de sokkal nagyobb belső nyomással és kényszerrel együtttartott ionizált térszerkezetekbe, ionos 
vegyületekbe kényszeríti. Az ionizált, nagyobb életnyomású térrészek, felveszik az őket 
erőszakkal összetartó környezeti tér alakját, a lehetőségeik terét jobban kitöltik. Ilyenkor sok 
esetben szegletesebbek, a határfelületeik sokkal vékonyabbak, kevésbé átjárhatók, rendszerint 
radikális irányban jobban terjedő belső hatásokkal rendelkeznek. Az élet feszültséggel teli 
sarkított állapotai ilyen sokszögletű térszerkezetű szervezeteket hoznak létre, amelyben 
sokszor nem egymáshoz illő, és nem kölcsönös akaratból egymáshoz, egymásba társuló, 
egymás mellett ilyen közel csak erőszak, kényszer hatására megmaradó szervezetek alakulnak 
ki. Ha egy sokrétegű életbuborék ilyen kényszerű kristályos, sokszög alakú, ionizált térrészbe 
kerül, általában maradéktalanul kitölti a rendelkezésre álló térrész térfogati lehetőségét. Ilyenkor 
nemcsak a szervezettség külső határfelületei válnak nagyon ionizálttá, a térrész, vagy a család 
domináns egyedei által kialakított sokszögletű, pentagonális, hexagonális oktagonális stb. 
alakzattá, hanem a bennük változó, nagy életnyomású részecskéik is analóg alakzatokba, 
egymáson nehezebben elfordulni képes, kevésbé keveredni képes eredőbe szerveződnek. Az 
ilyen egymásra viszonylag idegen életanyagok közös térbe kerülését, drasztikus és rövid 
idő alatti kényszer hatására kialakuló összekeveredését, a kényszer evolúciójának, a 
nagyobb szintről beavatkozó szervezettség által kiváltott helyreállító revolúciónak 
ismerjük.  Akkor alakul ki ilyen következmény, amikor az élet szervezetei nem megfelelően 
keverednek egymással, és a túl szélsőséges állapotok miatt a sokszögletű alakba fejlődő 
életbuborékok, csak nagyon nagy köztes térnyomáson tudnak egymáson elfordulni. A nagy 
életnyomás alá helyezett, de a merev határfelületek miatt eltávolodni nem tudó részecske 
szervezetek egyre kisebb térbe nyomódnak, egyre kevesebb térrész jut egy szervezetre, és 
miközben a tér és a közeli környezet a lehetőségek szűkülése felé fejlődik, a benne változó 
egyedi életbuborék részecskék egyre nagyobb biztonsági teret igényelnének, egyre jobban azt 
érzik, hogy mások az engedélye nélkül túlságosan behatoltak a csak bizalom esetén engedett 
magánszférájukba. Az ilyen nagyobb életnyomással túlfeszített, gerjesztett részecskék, csak 
akkor maradnak a biztonságérzetük által jelzettnél kisebb közös térben, ha nagyon erős 
környezeti nyomás erős kényszer alatt tartja őket. 
Az ilyen nemlineáris összekeveredést, a kényszer vegyülését, az erőszak, demokrácia, 
egyenlőség, jóváhagyás és akaratnélküli kiteljesedésének, diktatúrának tekinthetjük, amelyben 
a résztvevőket, az eseményeket és a változásokat elszenvedőket, nem kérdezi meg a rendező, 
az alkotó. Ilyen előzményi következmény alakul ki, két sokrészecskés nagyobb szervezet 
egymásnak áramlásakor a közös határfelület közelében, vagy több külső, meghatározó, 
domináns szervezet által közös térrészbe, közös cselekvésbe kényszerítésekor. A kényszerű 
elviselési következményt hozó rossz hatások, az élet lineáris rossz irányú halmozódásainak az 
eredő következményeit kijavító revolúciós változások azonban mindig sokkal rövidebb idő 
alatt mennek végbe, mint a lassan csepegtetett, ezért megérthetőbb és emlékezetben is jobban 
megmaradó következményeket okozó jó hatások, egy erősebben feltöltődött állapotból, egy 
kényszerű feltöltődésből lineárisan visszafelé lecsengő élet. Az élet hajlamos a jóra tovább, a 
rosszra mélyebben emlékezni, de ezek az emóciós görcsök és csomók, a félelmek a korábban 
érthetetlen dolgok megértésekor kioldódnak. A nagy életnyomással és mélyebben egymásba 
áramlással, a szokásosnál nagyobb mélységű keveredés kialakulásával járó revolúciós időkben 
felhúzódnak az életszervezetek rugói, a belső órái, és a belső térrészek is túl nagy 
életnyomással töltődnek fel.  Az élet fejlődése két egymással szemben áramló, a nemlineáris 
revolúciós időszakban feltöltődő, a változás sűrűségben és a tömegsűrűségben is nagyobb 
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energiaszintű állapotról a visszafejlődés közbeni lebomlása, amely közben keveredik és vegyül 
az alulról felfelé felépülő, beépülő, nagyobb lendülettel, kinetikai energiával rendelkező 
részecskékkel párokba épülés során. A két eltérő tulajdonsági eredőt, két eltérő életideológiát, 
két egymással szembeni fejlődési irányt választó közösség, a szélsőséges állapot tetőzése és 
párokba kapcsolódása után, kevésbé szélsőséges átlagos, mind a két féllel együttműködni, 
hatásokat adni és kapni képes vegyes utód eredőt hoz létre. Az átlagos vegyes eredőbe épülés 
során a szélsőséges állomány energia többlete elfogy, pontosabban egymással hatóképtelenebb 
állapotba, szimmetriába fejlődik, amikor az utód generációk a sokféleség lehetőségeiben 
megerősödnek. Ha elfogy a vegyessé átalakítható életanyag, a vegyes szaporodásában új és 
egymáshoz képest is túlfejlett, szélsőséges, eltérő, és nagyobb azonosságú utód állományok 
jönnek létre. Ha az utód állományok túl nagy azonosságúvá válnak egymással, és lecsökken az 
élethez szükséges különbség, akkor a határozatlanná váló állomány cselekvőképessége 
csökken, és egymást kezdi fogyasztani, differenciálni, elporlasztani. Ha az átlagos réteg az 
ellene összefogó túlfejlett és, vagy alulfejlett közösség fogyasztása miatt elvékonyodik, vagy 
és ismét kiszorul a nagyobb tömegszámú szervezetek hálószobájából, akkor az egymással 
közvetlen fizikai kapcsolatba kerülő felmenők, a szigetelő réteg lebomlásával, kijjebb 
szorulásával ismét közvetlenül érintkeznek egymással, amely új vegyes lélek állományt hoz 
létre. A részben áteresztő, de az élet nemlineáris feszültségváltozásakor több fraktálszintig feltöltődő 
fraktálrendszerben tartósan akkumulálódik az élet hajtóereje, a spin és a kinetikai energia. Az 
ilyenkor még az egymásnak feszülő határfelületekkel, a bizalmatlanságtól nagy életnyomást 
viszonylag sokáig megőrző, részben áteresztő határfelületekkel rendelkező szervezetek 
sokrétegű felületein csak lassan szivároghat át ez a kezdeti túlnyomás, a feltöltődés után a 
határok átjárhatatlanabbá válnak, lezáródnak. Ráadásul az élet képes alkalmazkodni és 
megőrizni ezt a nagynyomású, neki jó kezdeti állapotot az emlékezetében, sőt az ilyen térben 
fogant, született, nevelkedett és életben maradt utódok egy idő után idealizálják a nekik a 
születést eredményező, a kifejlődésükre megfelelőbb, optimálisabb állapotokat. Az ilyen 
viszonylag szélsőséges állapotban születő, fejlődő részecskéknek egyszerűen sokáig nincs más 
viszonyítási alapjuk, hogy lehet másképpen is, ezért ők ebből a nekik ideálisnak tűnő, vagy és 
kizárólagosan ilyennek hitt állapotból fejlődnek vissza, egyre kisebb életnyomású, de egyre 
nagyobb méretre kiteljesedő, egyre szabadabb érzeti állapotot adó lineáris következményre. 
Ráadásul, amikor a tér egy részében erősen kompreszálódik, és nagy nyomásba fejlődve 
ionizálódik az élet, ezt az állapotot a későbbi generációk is, - mint az életfejlődéshez optimális 
lehetőséget – idealizálják. Ugyanakkor a tér más ekkor éppen alacsonyabb életnyomásúvá váló 
részében élők más szervezetek, a saját alacsony életnyomású, a rendezettség, vagy és a 
tágasabb tér nagyobb áramlási lehetősége, és lendületes fejlődési lehetősége miatt, nagyobb 
szabadságfokú térrészként, nekik éppen kedvezőbb állapotfejlődésként szintén idealizálják.  
Az élet első differenciálódása, mint minden szaporodáshoz vezető impulzusban két egymással 
inverz állapotú, és ellenkező irányban áramló részecske közösségre bomlik az előd szervezet, 
amelyből az összetűzés, az adott irányba továbbfejlődés felé ellenállás után, az egyik a 
melegfúziósabb térrész felé, a másik a hidegfúziósabb környezet felé fog áramlani, mindegyik 
arra, amelyben korábban a részecskéik többsége fejlődött, azaz a saját életforrása, az otthona 
felé. A lineáris életfolyamat alatt ezek az egymásra antihatású részecskék ellenkező térrész 
felé áramlanak, elszigetelve a közös életforrás, a közös felmenői szimmetria felület által 
egymástól. Ha azonban a közös térből a saját élettér már nagyon megunttá, életunttá fejlődött a 
benne áramlók viszonyában, valószínűen helycsere, élettér csere alakul ki, és az addig 
hidegfúziós, északi tartományban változó szervezet, a melegfúziósabb, déli szülői térrészbe 
átáramlással, valószínűen a másikkal történő közvetlen érintkezés párosodás és másik 
életáramlásra terelődés közben helyet és élettérfelet cserél. A déli anyai, melegfúziósabb 
tartományban áramló antitest, ekkor az északiba, a külső, hidegfúziósabb aurába kerül és 
szétszóródik, a nagyobb sűrűségű, az összeszedetteb, a hidegfúziósabb, a koncentráltabb pedig 
valószínűen beáramlik a nála közben azonos idő alatt nagyobbra nőtt, de kissé mássá vált anti 
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társába. Ez vezethet olyan nagy életrobbanáshoz, kivirágzáshoz, amely diaszpórában 
szétszórja és összekeveri az egymás mellett eláramló nagyobb energiaszintű szervezet 
részecskéit, de akár egymás melletti eláramlással, részleges kölcsönhatással a másik életér-
félben változva továbbfejlődő, közben mássá váló, de az élet másik aspektusait is megismerő 
életállapothoz vezethet. Az egyik értelmezés szerint, az egymásnak, vagy egymásba, 
egymáson átáramló szervezetekben az antirészecskék kölcsönösen annullálják egymást, sokkal 
kisebb részecskékre bomlódva szétszóródnak, és csak az az eltérő különbség, az újdonságot 
tartalmazó utód marad meg az életszíntéren, amely az előző életfolyamatban eltérő, még nem 
leülepedett, páratlan társatlan tapasztalatként át és tovább tud áramlani a másik felmenői szülői 
térrészbe, tehát a lényeg továbbadódik a másik felmenői szülő felé. A másik lehetőség, hogy 
az azonosság egymásnak áramolva, elkerülhetetlen impulzusban, még távolabbra 
elrugaszkodva egymásról a lendületben megerősödik, és ellenkező irányba rugaszkodik el, és 
ha korábban észak és dél felé áramlottak el egymásról, a két felmenői szervezet felé, akkor a 
következő generáció már keletre és nyugatra, a szimmetriasík irányába fog eláramlani. Ez az 
együttállás jól észlelhető a Föld galaxis szimmetriasíkján áthaladáskor, amikor kb. 250 millió 
évente, vagy az északi irányban sorol be, vagy az egyenlítői tartományban, vagy a harmadik 
dimenzió irányában összegződik, egymásnak áramlik, és innen elrugaszkodva egymásról, új 
külsőbb, vagy belsőbb eltérő élettartományba, másik életcellába, a körfolyamatokból kitérítő 
belsőbb, vagy külsőbb élőrétegbe kerül. Az életanyag egy kis része mindig cserélődik, és míg 
egy része megértett a tisztán leülepedett különbséget, az újdonságot, új tapasztalatot visz a 
felmenői szervezetekbe, az isteni közösség felé, a másik lendületenergiát nyer, és még 
távolabbra, még messzebbre képes eljuttatni az élettermékeit, a téridőben szétszóródó utódait. 
Valószínűsíthető, hogy a nagy energiaszintű közösségek helycseréjében, élettérfél és állapot 
cseréjében valamennyi lehetőség megvalósul. Az egymást jelentős részben elkerülő 
életáramlás folytatásához azonban a veszteséget is pótolni kell, mert az élet impulzusok nélkül 
nagyon lehűl, megmerevedik, megszilárdul, az életáramlásra alkalmatlanná válik. Ez a 
veszteség pótlódik a tisztító tűzben elporladó, elgázosodó, elporlasztva a nanoméret alatt 
kiáramló lebomló, a nagyobb térsűrűségben háromdimenziós állapotban továbbáramlók 
számára élet vezetőkké, és egydimenziós életfonallá, vagy kellő folytonosságú életfonállá, 
Ariadné fonalává, Kupidóvá neutrinókká váló részecskékből. 
 
 
Már a legelső impulzusban kifejlődhetett tehát egyidejűleg két, de akár több egymással 
ellentétes, eltérő idea, és ezek az egymásnak ellentmondó, hamis, csak részigazságot 
tartalmazó meggyőződések következménye az életben megismert, még megfelelő 
viszonyítási alap nélkül eltérően idealizált lehetősége. Ráadásul nem szükségszerűen csak e 
két egymásnak teljesen ellentmondó ideológia, eltérő hit fejlődhetett ki az életnek kedvezőbb, 
ideálisabb környezeti állapot, a tér differenciált állapotba fejlődéséből, hanem köztes és ezeknek az 
eltérő ideáknak sem szükségszerűen ellenmondó más ideák is kifejlődhettek. Lásd az Aspektus 
30. könyvében a Többszintes igazságot. Az élet azért áll egy életen belül, vagy egymást követő két 
élet során eltérő, hideg és melegfúziós, befelé és kifelé áramló, relatívan másképpen is értelmezhető 
életszakaszból, hogy az egyiket megismerő, idealizáló életnek később legyen másik viszonyítási 
lehetősége, elfogultság helyett objektívebb legyen a megértése. 
A nem olyan szélsőséges, nem túlfeszített, nem túl nagy és nem túl alacsony életnyomású 
térrészekben élők és itt születettekben, a szélsőséges nézetektől eltérő hitvilág és eltérőbb, 
átlagos idea épülhetett fel. Ezek szerint egyik szélsőséges állapotfejlődés sem kedvez az ő 
fejlődésüknek, hanem a nagyobb életnyomású térrészek, élőrétegek és a szervezetek és a 
kisebb életnyomású térrészek határán, ezek hálózatában sokkal ideálisabb az élet.  
Az ilyen kellő de nem túl nagy különbséggel rendelkező határfelületeken, mindig lehet az 
éppen valamilyen hatásban, minőségben nagyobb életnyomású térrészekből, a kisebb 
életnyomásúak felé áramlani, mind a két fél megelégedésére jó hatásokat közvetíteni. Ha ott 
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megfelelő, az adott rétegben éppen túlnyomású, túlkínálatú, a térnek eltávolítva jó hatást 
kiváltó másik hatásra cserélik az adott térrészbe bevitt, ott szintén jó lehetőséget létrehozó 
idegen hatást, akkor a jó hatásokat közvetítő szállítók és angyalok ismét új lendületet és 
támogatást kaphatnak, hogy ezeket olyan más térrészek, rétegek felé szállítsák, továbbítsák, 
amelyekben szintén jó hatást kelt a náluk kielégítetlen, keresett hatás bevitele. A kereskedői, 
szállítói, közvetítő, (angyali) szervezetek tehát a már rossznak és feleslegesnek értékelt 
hatásokat távolítják el mindenhonnan, és olyan más rétegekbe szállítják, amelyekben, a más 
szervezetekben rossz hatás, már jótékony hiányokat elégít ki. Ha ez a közvetítés és a 
cserekereskedelem, megfelelően működik, nemcsak a szélsőséges szervezetekben csökken az 
élet feszültsége, javul a megmaradási eredő, hanem az átlagosban is. A három, egymás mellett 
Apa, fiú és a közvetítő, angyali szent lélekként működő egymás melletti rétegben és a rétegek 
közötti határfelületeken az ideghálózatban, a lokálisan rossz hatások kibontását, elszállítását e 
közvetítő részecskék szervezik, bonyolítják. Ehhez nagyon sok információs tudás, és 
naprakész tárolás kell, tehát, az ekkor még, vagy már nemtelen, kevés saját spinnel rendelkező 
gyors neuronok információs hálózata szükséges, amely nyilvántart, közvetít és 
hatáskiegyenlítést vállal. A közvetítés, az információs tudásra, tárolásra és az információknak 
a tényleges hatásoknál gyorsabb cserélődésére épít. Valószínűen ez az elv miatt működőképes 
Offireusz örökmozgója. (Amikor a legördülő súlyok elveszítik a lendületüket, és már nem tudnak 
hasznos munkát végezni, eközben magasa saját perdületre bepörögnek és felgördülnek egy ellenkező 
irányú emelkedőn. Az emelkedő végén a holtpont előtt mindig új impulzust kapnak, és másik rétegbe, 
másik pályára kerülve egy rövid időre axiális irányban eltolódnak, átjutnak egy ekkor már új lejtő 
pályára. Feltételezhető, hogy a súlyok nem szinkronban forognak, hanem elmaradva a kerék forgásától 
mindig jobban lemaradnak, de a lefelé felgyorsuló bepörgéskor a lendületi tehetetlenség egy részét 
bepörgésben akkumulálódva magukkal viszik. Más részét a később induló utódok éppen akkor adják át 
impulzus formájában az előttük indulóknak, az elődeiknek, amikor azok a felső holtpont, életakadály 
előtt éppen elfáradnak, amikor a lendületben az elődeik éppen kimerülnek, de az utódaik által adott 
impulzusban mindig segítik az előttük körforgásra indultakat, az általuk utolérteket.) 
 
Amikor már fejlődési határhoz, tovább fejlődési képtelenséghez ér egy szervezet, a kisebb 
életnyomású állapotából a nagyobb életnyomású állapot felé, vagy éppen fordítva, és megszűnik 
az utánpótlása, a kezdeti nagy nyomású állapotból már nem tud úgy a nyomáscsökkenés 
irányába fejlődni, hogy valamely nagyobb életnyomású környezeti szervezet, ne ürítse a hozzá 
viszonyítva túl kicsi életnyomású térrészbe valamely őt már nagyon feszítő túltermelését, a 
kibocsátandó hatóanyagát. Ilyenkor a környezet nagyobb életnyomású határos szereplői már 
nem engedhetik, hogy a munkaerőt és más jó hatásokat a környezetbe nem leadó, ehelyett 
elszívó szervezetben tartósan túl alacsony életnyomás fejlődjön ki. A túl alacsony 
életnyomásba, a túl jó élet az ilyen állapotba kerülő szervezeteknek sem jó, bár egy ideig a 
környezet túlnyomásának, energia átáramlásának a megindulása után, megfelelő javuló közérzés alakulhat ki, de 
ha idejében nem terjed el a tágas és alacsony életnyomású térrész véges, betelő lehetőségének 
a híre. A távoli tájakról elindult és már lendületben lévő, mindenüket a mozgási energiává 
átkonvertáló részecskéket ilyenkor már nem lehet leállítani. A jobb élet reményében 
bárhonnan elindult, már lendületben lévő részecsketömeg hamarosan egyre nagyobb 
életnyomást fogy gyakorolni a korábban valóban alacsony életnyomású szervezetekre, és 
egyre nagyobb gondot okoz a beáramló tömeg elhelyezése, iskolázása, átnevelése, 
együttműködő termelésbe szervezése, hasznos munkával és megbecsüléssel ellátása. A 
beáramlók idegenebbek nemcsak a hidegfúziósabbak lehűtik azt az életteret, elvonják az 
energiák jelentős részét, amely befogadja őket. Az ilyen térrész hamarosan betelik, túltelítődik, 
és ha nem tudja a beáramló részecskéket átalakítva legalább a beáramlással szinkronban 
kiáramoltatni, a korábbi túl alacsony életnyomás hamarosan túl magas életnyomássá fejlődhet, 
amely akár a szervezet ellehetetlenüléséhez, felbomlásához, az életbuborék elpukkadásához, 
és a környezetbe beolvadásához vezethet. 
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Amikor egy szervezet eléri a valamerre fejlődésre kitűzött célját, akkor a cél megszűnésével, 
teljesülésével már nem lehet azonos irányba továbbfejlődni. Akár visszafelé, akár másik 
térállapot felé fejlődik egy szervezet, a téridőhatár tükröző szimmetriája mindenképpen 
fordulatváltozás, és a korábbi áramlási irányhoz képest inverz fejlődést hoz létre. A túl közel 
kerüléssel megnő a felbontás, és a célhoz túl közel kerülés a saját árnyékétól megijedést és a 
túl nagyon megismert idealizált céltól eltávolodást hoz létre. Amikor már nem tud a korábbi 
irányba tovább fejlődni, az állapotfejlődés rendje, az idő rendje megfordul, és az a szervezet, 
amely elérte a kitűzött célját ellenkező irányú fejlődésbe, fordítva lejátszódó esemény 
sorrendbe megy át. Ha addig egy nagyobb életnyomású térrész belsejében melegfúziós 
szervezetként fejlődött, a szervezeti tömegfelezőn, a jelen felületén, rétegein áthaladás után 
már hidegfúziósként a környezeti aurában fog fejlődni, és egy ideig távolodni a neki egykor 
életet adó. De a térben mások környezetében fejlődő, de a viszonyítás lehetőségét és a 
megértést csak ezt követően megszerző részecske közösség. 
 

Az információ és a rezgések terjedése a homogén és inhomogén anyagokban: 
Lásd a fémek és a vegyes anyagok. Tételezzük fel, hogy a kezdeti információ egy olyan 
rezgésből fejlődött ki, amely a valahol kialakult történésben, az eseményben érintettek az őket 
érő változásról, jaj szóval, igennel, vagy nemmel nyilatkoztak, jelezték egymásnak, hogy a 
változás elért e hozzájuk, nekik rossz, vagy jó hatás történt e. A rezgésszámra kezdetben 
biztosan jellemző volt az érintettek tömegszáma, talán először egy beazonosítással 
kezdődhetett, amelynek csak minden résztvevő részéről egy igennel, jelen vagyok figyelek, 
hallgatlak, hallom értelme volt. Ha egy közös vonatkoztatási rendszerben, a változás alakult 
ki, a változással érintettek a rájuk ható feszültségváltozással, akár egy átlagos igent jelentő 
szó, jel gyorsabban, vagy lassabban kiadásával, jelzésével jelezhették a jelenlétüket és az 
érintettségüket. A feszültség növekedés magasabb frekvencia, több jel oda-vissza áramlása 
közben ez párbeszéddé, egymást informálni képes információterjedéssé fejlődhetett. Az 
információ bonyolultságára jellemző, hogy a térszerkezeti azonosságában lehet vegyi, illat és 
szaginformáció, terjedhet feromonokban, képi jelekben, kisebb, vagy nagyobb és bonyolultabb 
egységekben. Az információ terjedése mindig változást közöl, valamilyen energiaszintű és 
bonyolultságú részecskék érkezését, a nagyobbakban lényeges változtatást nem kialakító, de 
értelmezéstől függően fizikai cselevést kiváltó reakciót is jelezhet. A nem vészjelzésként 
leadott átlagos információ csak a nagyobbakban élő, jelen lévő, kellő azonosságú kisebb 
alszervezeteiket, a részecskéket is csak gyengéden megváltoztató, ezeket az analóg 
változásokat már megértő és beazonosítani képes hatásokat ad át. Az információt szolgáltató 
és a vevő azonossága meghatározhatja a terjedést, amelyet lehet a keltődésnek megfelelően és 
ellentétesen is, vagy csak részben értetten, falsul érteni. Természetesen az információnak 
egyrészt nem kell olyan erősnek lennie, hogy a mi relatív nagy energiaszintű rezgéseket 
észlelő fülünkkel meghalhassuk, ráadásul nemcsak a rezgés amplitúdója, a kifejlés gyorsasága, 
hanem a modulálás és a frekvencia, és itt visszatérünk a már ismert azonossághoz, a 
viszonyítás lehetősége határozza meg az értelmét. Tehát az információt akkor fogják az 
észlelők megérteni, és megértettként visszajelezni, ha az ismereteikben, a szervezetükben lévő 
részecskék ismeretében, az érkező jelrendszer által közölt történés már valamilyen formában 
ismert, megtörtént, beazonosítható analóg részecskéhez kapcsolódhat. Az a részecske fogja a 
legjobban megérteni az észlelt jelrendszer által közölt változásokat, amelyik hasonló analóg 
eseményeket élt át, amelyik a legérzékenyebben reagál az általa mélyen a szervezetébe kódolt 
történésre. Az ilyen modulálású, megfelelésű jelrendszer, eseménysor téridőbeli képe nagyobb 
azonosságú a korábban átélt, ezért ehhez viszonyítani képes hatással. Értelemszerűen az a 
részecske fog a leghevesebben reagálni a beérkező és akár információs jelnek is tekinthető 
egységgel, amelynek a legnagyobb vele az azonossága. Több eltérő részecske esetén, mindig 
az fog jelentkezni, amelynek az azonossága éppen megfelel egy beérkező információs 
szakasznak, csomagnak, azaz összetettebb, többrészecskés egységnek. Elképzelhető, hogy a 
beazonosítás nem lineáris, hanem észlelési sorrendben kezdődik, és először csak az észlelt 
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jelek, hatásokkal kellően azonosak reagálnak, majd ezeket a reakciókat a közös tudatnak a 
közösség által megérthető információs sorrendbe kell átrendeznie, hogy a nem lineáris 
sorrendben beérkező hangokból, jelekből, szavakból, megérthető sorrendű mondatok, és 
érthető információ közlés alakulhasson ki.  
A jeleket azonosan értők és egymásnak továbbadók egymástól való távolsága a fémekben és a 
homogén anyagokban kisebb, de valószínűben a jeleket továbbítók azonossága a legfontosabb, 
az, hogy a homogén anyagok közös, azonos vonatkoztatási rendszernek tekinthetők, 
amelyekben nincsenek, vagy nem jelentősek az információ terjedését akadályozó, 
megváltoztató közeghatárok. Ha a részecskék azonos fejlettségűek, és azonos ritmust, azonos 
rezgést értenek, akkor az információ a közeghatárok hiányában nem törik meg, kellően 
kiszámíthatóan és gyorsan terjed, és főleg nem kell az inhomogén közegeknél más ritmusra, a 
jelenlévő idegenek által is megérthető más nyelvekre, eltérő frekvenciára lefordítani. Az sem 
lehetetlen, hogy a nagyobb azonosságú, melegfúziós szervezetek gyorsabb fejlődése mögött, a 
nagyobb azonosság miatt gyorsabban és sikeresebben terjedő információ áll. Az egymáshoz 
kellően közel lévők, az elhangzottakat azonosan értők sokkal sikeresebb információcserében 
vehetnek részt, és a belső feszültség miatti rugalmasság, az előfeszített állapot is kedvező lehet 
az információterjedésnek. Minél inhomogénebb, sokfélébb egy közeg, azaz minél több 
közeghatáron kell átalakítani, megváltoztatni az információ nyelvjárását, ritmusát, irányát, 
annál nagyobb késést és torzulást, esetleg osztódást is szenved. A nagy sűrűségű részecskékkel 
kitöltött ionos fémek nemcsak az elektromos impulzusokat, hanem a rezgést és a hangot is 
gyorsabban szállítják, valószínűsíthető, hogy a belépő rezgés és a kilépő rezgés között kevés 
eltolódás, kevés változás van. Ha a belépő rezgés nagyobb felületen és keresztmetszetben 
akadálytalanul terjed, a kilépéskor valószínűen fókuszálódik, bár egy része a kilépés helyett a 
közeghatároknál visszaverődik, elgyengülés közben tartósan ismétli a továbbított információt. 
Az információ, gyengülését a változás megismerése, a hír újdonságának az elveszése is 
okozhatja, azaz a már más irányból, máshonnan többször is hallott információ már nem kel 
figyelmet és reakciót, főleg ha érdektelen, vagy közömbös a jelenlévőkre. Ekkor szokott 
kialakulni a csend, az értetlenség, vagy és az érintettség hiányában. Az információ addig 
kering, terjed a közegben, amíg van olyan visszajelző részecske egység, amely még nem, vagy 
nem ilyen változatban értesült az eseményről, tehát valamilyen reakcióval reagál rá és 
továbbadja mások felé. Amikor elmúlt az információ, hatás újdonsága, érdekessége, amikor 
mindenki megismerte, kapott belőle, amikor már nem kell neki, ismeri azt a változatot, akkor 
már nem reagál rá, legfeljebb jelzi, hogy ebből már túl sok van, és maga is szabadulni akar 
tőle. Érdemes visszatérni a rezonancia információként értelmezéséig. A szerző véleménye 
szerint a rezonancia olyan kétszereplős párbeszéd, hatáshordozó részecskék oda-vissza 
utaztatásának a következménye, amelyet a résztvevők nem akarnak befogadni, nem akarnak 
megérteni, magukra vállalni, lényegében elbeszélés egymás mellett. Ilyenkor a dolog értelmét 
a résztvevők nem értik meg, csak az adok-kapok marad, amihez, hogy a másik megértse egyre 
több azonosságot társítanak, egyre emelik a rezgés frekvenciáját, hangerejét, ismétlését. 
Kérdés mit tennénk mi, ha tudjuk, hogy felénk jön valaki, aki végzetes következményt 
okozhat, ha nem tér ki, mert mi már nem tudunk kitérni. Sürgősen üzenetet küldenénk a felénk 
jövő valaminek, amely nem érti a jelzésünk, és miután a válaszát mi nem értjük, ezért sokféle 
nagyobb frekvencián, gyorsabb nyelvvel és eltérő modulációkkal is válaszolnánk, és ha még 
mindig nem érti, akkor növelnénk a leadott közlés energiaszintjét. Egyre több, és egyre 
nagyobb energiaszintű, egyre erősebb jelzést küldenénk feléje, előbb csak diplomatákat, de ha 
nem érzi, akkor fenyegetéseket, majd kisebb katonai csoportokat, és ha még ezt sem érti, 
akkor küldenénk a tankokat, majd rakétákat hogy érvényt szerezzenek a mi elképzelésünknek, 
a mi igazunknak, a mi akaratunknak, ideológiánknak. 
 
 A rezonancia akkor is kialakulhat, ha a másik fél azonossága túl nagy, és visszhang alakul ki, 
azaz a kérdésre a másik kérdéssel és nem válasszal reagál. Az egymás mellett elbeszélés, a 
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saját információ állandó, megértés visszajelzés nélküli ismétlése düh és feszültség, életnyomás 
növelő. Lásd az egyes állatok vetélkedését és rangsor kialakítási lehetőségeit.  
Az információk rezgése, modulálása, vegyi összetétele olyan változatos és sokféle lehet, mint 
az információ hordozók lehetősége. Sokszor még a legközelebbi hozzátartozónk, a társunk, 
vagy és a gyermekünk információs adását is elértjük, ugyanaz a jel és jelrendszer, az eltérő 
értelmezésben akár másféle tartalmat is jelenthet. Ez nem zárja ki azt sem, hogy teljesen eltérő 
szavakkal analóg, azonos eseményekről informáljuk a környezetünkben lévőket, a címzetteket. 
Az Aspektus könyvekben, - mint a Mayák nyelvezetében, nagyon sok olyan többféleképpen is 
érthető, eltérő szóval jelölt azonos, hasonló fogalom került meghatározásra, amely az analóg 
életrendszer sokfélesége által nem mindenki, és nem egyformán ért, azonosít be, értelmez. Az 
Isteni sokféleségben nehezebb a kommunikáció, gyakoribbak lehetnek az értelmezési 
eltérések, a félreértések, ezért ki kellett, hogy alakuljon egy olyan analóg, egyszerűsített, ősi 
nyelv, amely mint az eszperantó sokak által könnyen megtanulható, megérthető kozmikus 
nyelvezetre és információközlésre alkalmas. 
 
A térben keletkezett változásból a legkisebb energiaszintűek sugallatokat, ennél kicsit 
nagyobbak érzeteket keltenek. Egy kicsit nagyobb energiaszintű részecskék megérzéseket, a 
még nagyobb energiaszintű, vagy –és nagyobb bonyolultságú részecskék hangokat, hőt és 
egyéb, pl. vegyi információs hatásokat is közvetítenek, amelyeket egy idő után már nemcsak 
megérzünk, hanem megértünk. A még nagyobb energiaszintű részecske közösségek, csoportok 
már lenyomatokat hagynak valamely részecskéinken, vagy és a testünk szervezetén, amelyeket 
a nagyságuktól és a beérkezési sűrűségtől, a tömegtől függően már nemcsak változásként, 
hanem bennünket is megváltoztató, esetleg tapintható hatásokként érzékelünk. Még nagyobb 
energiaszintű részecskék már fájdalmat okoznak, elszakítják a bennünk változó, egymást 
szerető családtagokat egymástól, míg a még nagyobb különbséggel érkezőket, más sebet keltő, 
az élet folytonosságát rontó hatásúakként ismerjük, érezzük. Minél nagyobb tömegszámú, 
minél nagyobb kinetikai, vegyi, fejlettségi stb. különbséget, változást kelt bennünk, annál 
nagyobb a változás a folytonosságunkra, az események megérthetőségre. Nagyobb kinetikai 
lendülettel, de hozzámérhető fejlettséggel érkezők, mélyebb keveredést, szaporodást is 
létrehozhatnak, de ez akár az öregebb állapotú részecskemezők elporlásával, elhalásával, 
felbomlásával is végződhet. A rendezettség kisebb megváltoztatása, részecskéink egy kisebb 
részének a kicserélése csak átalakulást, vagy átszerveződést, esetleg eltérő változatban 
újjászületést, de a nagyobb egységek cseréje teljesebb megújulást, revolúciót hoz létre. 
 
 
 
 
A kölcsönhatások jellemző viszonybeli lehetőségei: 
 
A kölcsönhatásokat a jelenbeli, egyidejű érzetek és következményeik szerint, vagy- és a 
későbbi, halasztott, időben eltolódó következményeik szerint is csoportosíthatjuk, és 
rendszerezhetjük. Ezen belül a kölcsönhatások erősen különböző és közel azonos 
energiaszintűek lehetnek. A hatáskövetkezményt, és a kialakuló érzet következményt, a 
megértett tapasztalatot, a megtapasztalást azonban sok minden befolyásolja. Ezt, nemcsak a 
közvetlen jelenben kialakuló érzelmek, hanem az időben későbben kialakuló, vagy csak sokkal 
későbben megértett következmények is formálják, amely, már a jelen és az időben későbben 
érzett, megértett következmények miatt, a szervezetben megmaradó, leülepedő, megőrzött 
egyedi tapasztalássá, és a rendszeres, vagy többször átélése megismert, megértett tudássá 
fejlődhet. 
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A jellemzően közel azonos szintű kölcsönhatásokat, azok résztvevőkre jutó következménye 
szempontjából az alábbi jellegzetes következmények szerint is rendszerezhetjük: 
 
1. A résztvevőknek közel egyformán kölcsönösen előnyös, az elvárásaikat teljesítő. Ideális 
hatáscsere, tartósabb formájában szimbiózis, amely bármiképpen is kezdődött, később többnyire 
önkéntes társulás, kölcsönös és előnyt adó közös, legalább kettős, vagy több résztvevő esetén többes 
közös érdek akarat tartja fenn. A fennmaradása jellemzően addig lehetséges, amíg a résztvevők érdeke 
ezt igényli. Ha az egyéni igény, az érdek elmúlása után is fenntartott kapcsolat megmarad, az 
megszokás, vagy változtatásra képtelen elöregedett eredő, vagy kényszer hatását feltételezi. 
 
2. Az egyik fél elvárásainak jellemzően megfelelő, de a másik fél elvárásait éppencsak 
teljesítő. (Még ez is önkéntes alapú szimbiózisnak tekinthető, amelyben az egyik fél elvárása a 
jelenben megfelelően teljesül, ezért az ő érdeke a kapcsolat folytatása, a neki sikeres események, 
hatások megismétlése, többször átélése, de a másik félnek csak akkor érdeke e kapcsolat fenntartása, ha 
nem tud jobbat, vagy későbbiek várható, hogy a jelenben semleges, részelőnyökkel járó kapcsolatból 
több és nagyobb előny alakulhat ki számára. (Ez a kapcsolat is szimbiota érdekkapcsolat, amelyet 
kölcsönös jelenbeli és részben a jövőhöz fűződő érdek tart fenn. Mivel az ilyen kapcsolat eredője még 
a pozitív, 75%-os kölcsönös érdekkel fennmaradó, ez is mindaddig működik, amíg a felek valamelyike, 
a többsége nem talál magának jobbat, az érdekeit jobban egyezőt.) 
 
3. Kialakulhatnak olyan csak részben kölcsönös előnnyel járó, más lehetőség hiányában nem 
túl erős akarattal, de saját akarattal, külső kényszer nélkül is fennmaradó kölcsönhatások, 
amelyekben a felek érdekeltsége ingadozó, közel 50%-50%-ban a kapcsolat megtartására 
vonatkozó, amely már nem elég erős érdek a kölcsönhatás tartós fennmaradásához. Az ilyen 
részakarattal, is akarattal fennmaradó érdekkapcsolódás, vonzalom gyenge, bizonytalan és 
ingadozó, és csak addig fennmaradó, amíg valamelyik félnek nem alakul ki más felé nagyobb, 
erősebb, hasznosabb érdekeltsége. (Az ilyen bizonytalan kimenetelű kapcsolatok akkor sem 
erősödnek meg a jelenben, ha a felek várakozása a kapcsolat jövőbeni hasznossága érdekében, elvárása 
miatt marad fenn. Az ilyen kapcsolat azonnal elhal, a vonzódás és az összetartás felbomlik, ha a 
várakozások eredője nem javul egymás felé adott-kapott hatásokban, vagy és más felé kifelé viszont 
javuló eredők fejlődnek ki. Néha azonban egy harmadik, kiegészítő érdekfél is beléphet a kapcsolatba, 
a hatásláncba, amely háromszereplős rezgőkört, nagyobb folyamatosságot (H2O) és jobb 
érdekközösséget alakíthat ki, viszont az ellenkezőjét is létrehozhatja, (cián) hogy a laza és kevés 
érdekkel éppencsak fennmaradt semleges kapcsolat azonnal megszakad, megszűnik, ha az új 
szereplővel valamelyik félnek megerősödik a jó hatás eredője, vagy mások felé az érvényesülési 
lehetősége.) 
 
4. A kölcsönhatások egy része csak az egyik félnek előnyös, a másiknak azonban nem annyira 
káros, hátrányos, hogy az a kapcsolat megszakadásához, bomláshoz vezessen. Előfordulhat 
olyan csak az egyik félnek erősebben előnyös kölcsönhatás, kapcsolat fennmaradás, amikor a 
másik fél vagy az időben eltolt, későbbi megtérülhető lehetőség miatt felvállalja a jelenben 
számára veszteséges eredőjű önkéntes kapcsolat megtartását, amelyről azt reméli, hogy neki, 
vagy a későbben élő utódjainak ez az áldozat, karmikus befektetés, hatástöbblet átadás, a 
jövőben majd megtérül. Az érdek ellenhatása hosszabb távon az időben realizálódik, a 
kapcsolat megtartásának az előnye csak hosszú távon időben későbben fejlődik ki. Ez a 
kapcsolat is önkéntes, de részben a jövőben eltolt cél, időben eltolódott érdek tartja fenn. Az ilyen 
kapcsolatok nem erősek, de kitartók, kilengéseket megeresztve is együtt maradók, a résztvevők nem 
kisajátítva egymást, lazább, nyitottabb kapcsolatban másokat is beeresztenek a közösségükbe. Ez 
nagyobb tömegszámú közösségek létrejöttét eredményezheti, amelyekben növekszik a bonyolultság, a 
sokféleség, az egymással kialakított kisebb rezgőkörök és az együttműködések száma, aránya. Az ilyen 
kellő azonosságú, kellően nyitott kapcsolatrendszer jellemző az isteni bonyolultság felépülésére, a 
közös tömegben sikeresebb együttműködés kialakulására. 
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A kölcsönhatási lehetőségek következménye szerinti besorolás sokféle, de nem végtelen  
lehetőségű viszonyok kialakulása mellett, a 185. oldal körül, a 17. ábrán bemutatott áramlási 
rendezettség viszonyi határozzák meg a behatolás lehetséges mélységét, a fékeződés, és a 
biológiai óra felhúzásának a lehetőségét. Egy megtermékenyítő behatoláskor a rokoni 
határfelület lamináris áramlására merőleges, kellő ritmusban azonos ütemű de radikális, közel 
merőleges, a lokális áramlással szemben haladó behatolás szükséges, hogy a 
megtermékenyítés során minél mélyebben bekerüljenek. A csigavonalnak tekinthető 
életspirálba a spirált alkotók kiismert ritmusában könnyebb az áthatolás, ha azonban ez a spirál 
forgásával szembeni irányba is történik, akkor ez mélyebben bevezető irány, jobban keveredő, 
vegyülő ionos kötődéseket hoz létre. A spirál forgásával azonos áramlási irány inkább 
lepattanó, vagy csak a felületesen kapcsolódó, kovalens, baráti, nem mély érzelmeket keltő, 
könnyebben felbomló, a résztvevőknek kevesebb kötöttséggel többet megengedő lazább 
kötéseket hoz létre. 
 
Valamennyi kölcsönös érdekkel fenntartott kapcsolatra az jellemző, hogy csak addig tart 
és csak addig vonzó a másikkal együttműködés, kölcsönhatás, amíg az elvárások, az 
elvárt jó következmények teljesülnek. Pl. egy naprakész reális jelenbeli árakkal történő piaci 
cserénél, az érdek az itt és a most cserére vonatkozik, és jelen időben azonnal létrejön. Bár 
ilyenkor az egyik, a vett hatást csak későbben megismerő, fogyasztó fél, csak későbben 
szembesül az általa vásárolt, de csak későbben teljesen megismert eredőjű hatásról, hogy az 
megérte a pénzét, a befektetését, mert a jelen felületén belül, a látszatra szép árú, rohadt, vegyileg 
szennyezett, fogyaszthatatlan is lehet. A másik fél azonban a kapott ellenértéket, ha azt bármire 
elcserélhető dzsolira, értékálló és bármi másra is beváltható pénzre cserélte, a jelenben biztos, 
hogy jól járt, viszont az ő helyzete is változhat, ha a közben a kapott pénzen vásárolandó, 
beszerzendő más hatás ára, annak a megszerzése előtt aránytalan megdrágul. A kevésbé 
értéktartó, inflációs időben, amikor romlik a közmegítélés, a közbizalom az értékállóság, 
fontos a jelen esemény után közvetlenül megtörténjen a másik, még reálértéket tartó 
hatáscsere. Az élet a kezdeti jó időszakában adott ígéreteit általában nem tudja megtartani, 
ezért már az élet közepétől visszaveszi, amit adott, vagy ha a másik fél nem adta meg az isteni 
közösségnek a számított, kiígért, elvárt jussát. Ha az első eladó látszólag jól jár, de a 
hatáscseréje késik, a későbbi feltételeket megváltoztató, diktáló nagyobb energiaszintű 
szervezetség mindenképpen gondoskodni fog arról, hogy ő ne járjon rosszabbul, hogy ha kell, 
bármi áron ő megismételhesse a körfolyamatait. Ez az egyoldalúan a kisebb szabadabb 
egyedek részére járó kezdeti látszatelőny visszavételéhez, az adott többlet, engedmény, jó 
hatás elvételéhez vezet. Vegyük végre észre, hogy a hatáscsere folyamatos fennmaradásához, 
az élet elején kapott kölcsönt mindenkinek vissza kell fizetni, és miképpen érkeztünk, anyagi 
javak nélkül, csak élményeink részleges megmaradásával távozhatunk. 
 
Az erőszakkal, a másik akarata ellenére, korábbi ígéretre, kötelékre fennmaradó kapcsolatok 
azonban kényszerkötődést és elromló viszonyt, ellenérzést hoznak létre, amelyben az ígéretet 
tevő egyre többször szembesül az általa vállalt feltétel számára már nem jó következményével, 
amely szabadulásra és eltávozásra serkenti, de a túl erős kötelékek visszatartják a vágyai 
spontán átélésétől, a kapcsolat felrúgásától. Az ilyen kapcsolat elemésztő, véges életidejű.  
 
 
 
 
 
 



 267

A Nap, és utódainak a lineáris sorba rendeződése, a Vénusszal – a Földdel és 
a Marssal együttállásának, füzérsorba felsorakozva a nagyszülői 
melegfúziós életbuborékba behatoló-megtermékenyítés, és következménye. 
 
Az utolsó jelentős ilyen, a közös napi felmenői szimmetriasíkon felsorakozó együttállás, a 
Betlehemi csillag kialakulásakor történt. Lásd ennek a leírását az Interneten és a 268. oldalon. 
A Földnél melegfúziósabb, nagyobb napi azonosságú, a Vénusz bolygóról érkező elődökkel is 
rendelkező Mayák fejlődési időhatárt jelző naptára szerint 2012 decemberében, a Föld 
napközeli fordulóján a Vénusz át fog haladni a Föld és a Nap között, amely részleges 
napfogyatkozást okoz, amelyet azonban később teljes napfogyatkozás követ. Mivel a Nap előtt 
áthaladó, de közös idegtengelyben azonos irányba egybeeső, és a Nap fókuszába kerülő 
Vénusz ekkor csak keveset takar a Nap látható fotoszféraként ismert korongjából, ez nem okozhat 
teljes napfogyatkozást. Ráadásul a Nap belső élettere nemcsak a fotoszférából áll és terjed, 
hanem a belső aurarétegeken kívül a külső rétegek is övezik, amelye a takartabb belső 
állomány esetén nem mindig fényt, hanem más frekvencián érkező, halmozódó indirekt 
sugárzást okozhatnak. Az együttállás és a közös fókuszba kerülés azonban olyan azonos 
irányba rendeződő áramlásokat hoz létre, erősít fel, amelyek egymást segítve felgyorsulhatnak, 
és az azonos rendezettség, azonos akarat, társulás, együttműködő kölcsönhatás során 
különleges következmények is kifejlődhetnek. 
 
Kérdés, és erre a csillagászatot és a bolygóállásokat jobban ismerők megadhatják a választ, 
hogy a belső fiatalabb bolygók felmenői idegtengelybe besorakozásához csatlakozik e a Mars, 
illetve ekkor ez a bolygó és a már idősebb két nagytestvér, a Jupiter és a Szaturnusz milyen 
viszonyt alakít ki a fiatalabb testvéreivel.  Később erre megkerül a válasz. Moetrius, az általa 
megértett információkat közvetítő leír egy általa feltételezett elképzelést, egy teóriát, hogy mi 
lehet az ilyen együttállásnak a következménye. 
 
Kezdjük az ismert előzménnyel, amely Krisztus születésekor alakult ki, amelyet a Betlehemi 
csillag együttállásaként, és kb. 2100 évvel ezelőtti csillagjegyváltás, nagyévi hónapváltás 
kezdetének ismerünk. Lásd néhány oldallal hátrább az Internetről származó beemelést. A szerző 
feltételezése szerint, a Nappal együtt a nap anyai életforrása körül is keringő Naprendszer, 
benne a még fejlődő bolygókkal, a nagyévi keringés és körfolyamatként ismert nagyobb 
ciklust, hat párt képező, együtt 12 genetikai anyagot adó közös előd csillaghoz közelebb 
kerüléssel járja végig. A meleg és a hidegfúziós, genetikai anyagot adó idősebb, felmenői 
csillagpárok felségterületén, dominancia övezetén áthaladáskor, kb. 2100 évenként változik a 
befolyási övezet, azaz ennyi idő kell egy-egy felmenői csillagpáros, közös szervezettségében 
az övezetén áthaladáshoz, amely alatt a domináns felmenői szervezet (csillagcsalád) befolyása, 
áramlási és tudati rendezettsége erősen meghatározza a térrészen átkelők lehetőségeit. Mint a 
Serwoodi erdő: Ha bemész, nem biztos, hogy azonos állapotban mehetsz ki belőle, de akik túl szegényen mennek 
be, azok gyarapodhatnak, akik pedig túl gazdagon, azok szegényedhetnek! 
Ez alatt az idő alatt, jellemzően kb. 1050 évig a hidegfúziós felmenő, hasonló eredő időszakig 
a melegfúziósabb felmenői szervezet befolyása erősebb. Az előző domináns felmenői 
csillagpáros felségterületének az elhagyása, a befolyásuk csökkenésével, és a haladási irány 
felé eső szomszéd rokoni pár, családi szervezet befolyásának a megerősödését eredményezi. A 
csökkenő/növekvő, változó befolyási időszak alatt azonban nemcsak átmeneti a befolyásolás, 
hanem kettős, és kétségesebb, bizonytalanabb, sokfélébb, változatosabb a vegyes, többes befolyási 
övezeten áthaladók lehetőségeinek a kialakulása. Ráadásul ezekben a térrészekben más vegyes 
genetikai állományú, kisebb tömegszámú utódok is befolyásai is érvényesülnek, ezért ezeket a 
téridős áthaladásokat, egyrészt nemlineáris változási lehetőségeket is hozható, bizonytalanabb 
átmeneti rétegének is tekinthetjük. A felmenői szervezetek közeghatárát, a határozatlanság 
térállapotát bármelyik irányba elhagyva az elhagyott szervezet és a vegyes övezet 
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bizonytalansága elmúlik, egyértelműbbé válnak a szabályok és az elvárások. Ez a lineáris, 
kiszámítható és megérthető fejlődésre lehetőséget adó időszak, amely azonban nem jelent 
egyenlő bánásmódot, az élet azonosságot sokszor kiemelten támogató szubjektivitása a másik 
féle tudati rendezettség kárára, hol a melegfúziós utódokat, hol ezek kárára a hidegfúziós 
utódokat segíti. A felmenői téridő (közeg) határokon áthaladó, másik vonatkoztatási 
rendszerbe átáramló csillagcsaládok és bolygó utódok, mielőtt elérnék az egyenlőség 
gyorsabban változó rétegét, az életrendszer ideghálóját, a felmenői szervezetek között a senki 
földjének is tekinthető, de gyorsabban és itt ellenkező irányba is áramló szervezetek miatt a 
bizonytalanság terét, rendszerint a családfő, a domináns vezető, kísérő mögé sorolnak be. Az 
idegenebb térrészbe áthaladás során az együtt átkelő család tagjai között lineáris együttállás 
alakul ki, és a család libasorban halad át a felmenői közeghatáron. Az együttállásban a közös 
hatások, az egymásra fókuszálások, a figyelmek megerősödnek. A csillagcsalád általában az 
elől haladó anyacsillag védelmében, hátul a nagyobb és már érettebb önálló utódokkal, a 
Naprendszernél a Jupiterrel és a Szaturnusszal, esetleg a még nagyobb távolabbi bolygókkal, a 
Neptunusszal és az Uránusszal, a család fiatalabb tagjait védve együtt halad át a veszélyeket 
rejtő téridő állapotán. (Az sem lehetetlen, hogy az egész Napi időspirál ezt a rangsort követve besorol és 
megtartva az időbeli és fejlettségbeli rendezettséget áramlik át az idegen térrészbe, szervezetbe). Ehhez a 
családnak nemcsak egymással azonos, soros áramlási rendezettséget kell felvennie, hanem 
közel azonos, a merőlegeshez közeli, vagy és az idegen életspirál által meghatározott behatolásra alkalmas 
szögben kell átkelnie a réteghatárokon. Az együttállás és az egymás felé megerősödő figyelem 
közös fókuszkúpot, előre figyelést hoz létre, amelyben egy adott térrészre, eseményre együtt 
figyelő, - hozzánk képest - nagy tömegszámú, veszélyes szervezetek elhaladását és észlelését, 
beazonosítását és a ritmusuk megfigyelését is jelenti. 
 
A Jupiter és a Szaturnusz együttállása Krisztus születése idején, és később is a nyári 
napfordulóra és a téri napforduló idejére esett. Ez pedig azt jelentheti, hogy a Föld ezekben az 
időkben haladt át a Napot is létrehozó, a napot és az utódait is összekötő forródróton, a közös 
családi genetika felmenői idegtengelyen, időtengelyen, a közös DNS időfolyón. Nemcsak 
Krisztus születése idején, hanem 1940-41-ben és 1981-ben is. Míg az előző 40-41-es időszak a 2. 
világháborús Hitleri politikai és hadi erőviszonyok megfordulását, megváltozását eredményezte, a 
későbbi 1981-es időszak az addig domináns rendszerek összeomlásához, és politikai, hatalmi 
rendszerváltozás kialakulásához vezetett. Moetrius kíváncsisággal várja, hogy a belső bolygóknak 
a Nappal várható 2012-es decemberi együttállása hogyan érinti a külső nagybolygókat, és 
milyen hatalmi, politikai változást hoz létre. Közeledik az USA gazdasági, politikai 
összeomlása, a nyugat-európai szervezettség, közte a Görög, a Portugál és a kis hazánk 
gazdasági, politikai összeomlása. Lehetséges e, hogy a felmenői határfelületen és a nagyévi 
szimmetriasíkon, időhatáron áthaladás, a Földnél a belső anyai életfordulóba kerülés kettős 
fontos áthaladása, valamilyen jelentős hatalmi dominanciaváltozást, más irányú fejlődést vált ki. 
 
A betlehemi csillag együttállás: (Az Internetről származó beemelés, nem ismert szerző anyagából). 
De térjünk vissza a „betlehemi csillaghoz”. Bemutatom itt azt a Pártus birodalom Babilonjából 
származó ékiratos táblát, amelyen - két évszázaddal Jézus születése előtt - már pontosan meg van 
állapítva a Jézus születési évében történt csillagállás. (A tábla megtalálható a British Museum Inv. Nr. 
35429. jelzéssel.) Az itt közölt és kézzel írt másolatot Pinches készítette és Sachs könyvében Nr. 1195. 
szám alatt van. A tábla ennek az évnek (ami a mi kalendáriumunk szerint a Kr.e. - tehát Jézus 
születésének gondolt 1. év előtti 7. esztendő) első nyolc hónapjának csillagkalendáriumát képezi. A 
nyolcadik sora alapján készült a mellékelt, az együttállásokat bemutató ábra. (Lásd az Interneten). 
A mágusoknak az a pontossága, amellyel ezt a Jupiter-Szaturnusz együttállási és az esti, nyugati 
mozdulatlanságának ritka és különleges csodáját észrevették, kiszámították és leírták azért, bámulatos, 
mert a kalendáriumok szerint a két megnevezett planéta „mozdulatlansági pontja” között csak „három 
perc” hosszúsági ívkülönbség van, ami szabad szemmel nem látható. 
Az ábrán látható, hogy ez az „együttállás” a Kr.e. 7. év május 28-tól november 12-ig tartott. 
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Jézus születése előtt Párthiában a „mágus-vallás dominált, ahol a babiloni Marduk volt az Isten-kar 
Hatalmasa, de ezt a semita nevet a pártosok nem nagyon használták, hanem Marduk helyett Bál (Bél) 
néven tisztelték, és az ő csillaga volt a minden jóságot, örömöt és boldogságot hozó Jupiter. Kuggler 
könyvében (Erganzungsband 318. o.) található meg a következő adat, mely szerint: „Hesychios, bizánci 
lexikográfus a Jupiter planéta két ékjelét nem a sémi nyelven, hanem a régi sumér kultúrnyelven olvassa le így: 
’Mul-Babbar’” A káld-sumér „Mul-Babbar” pedig a Fény Fiának - En-Lil-nek - a csillaga, aki a sumér 
mitológia és teremtéstörténet szerint a Szent Fokossal választotta el az Eget a Földtől, és Ő az Egyetlen 
Isten elsőszülöttje, akivel együtt jelent meg a Fény. 
 
Kutassunk most a „Szaturnusz” után. Az asztronómiai ékiratokon „Mul-Sag-Us” ékjelekkel van írva. A 
káld-sumér mitológiában igen hatalmas erőt tulajdonítottak a Földre jövő besugárzásnak és „éjszakai 
nap” volt az egyik neve, de amikor a Halak csillagképében volt, akkor „Mul-Ug-Ga” nevet kapott, 
melynek jelentése „halál csillaga”. A héber hiedelem Izrael csillagaként tisztelte. Nem lehetetlen, hogy 
innen származtak át a Holt tenger vidékre érkező egykori előd Héber részecskék. 
Jézus a galileai Betlehemben született. A zsidóknál megmaradt az, hogy „az ötödik hónap - ABU - 
közepén” született. Ez pedig az Oroszlán csillagkép jele szerinti 3. dekanátus, vagyis augusztus 11-től 
kezdődő idő. A Kr.u. 358. év előtt tehát a názáretinek nevezett Jézus Urunk születésnapjaként 
augusztus 11-ét tisztelték, mely keddi nap volt. Ez a nap volt Jézus-Király napja. Az Interneten is 
olvasható csillagászati megállapítások megerősítik ezeket a leírásokat, és a következmények 
valószínűségét. 
 
Krisztus születése: Másik Internetes idézet: 
Gábriel mondta Máriának, hogy „csodával fog embertestbe születni.” A British Múzeum „Codex Arundel 404” 
jelzésű okmányában, mely „Liber de Intfantia Salvatoris” címen ismert, a következőket olvashatjuk (Mária 
szülésénél segédkező szülésznő beszél): 
„Amikor bementem, hogy a hajadont megvizsgáljam, úgy találtam, hogy arcát az ég felé fordította és imádkozott. 
Hozzá érve mondtam neki: - Mondd leányom,... nincs-e valami szerencsés kellemetlen érzésed, vagy nem fáj-e 
valami? Ő csak folytatta imáját, és mint egy sziklakő, mozdulatlan maradt, mintha semmit se hallott volna. (71) 
- Amikor eljött az óra - megnyilatkozott Isten ereje. A hajadon, aki az égre szegezte tekintetét, mintha teljében 
lévő szőlőtővé változott volna, és amikor megjelent a Fény, dicsérte Azt, akitől megáldatott. A gyermekből 
sugárzott a Fény - éppen úgy, mint a Napból…. Ez a Fény úgy született, miként a harmat az égből leszállt a 
Földre. 
- A csodálkozás kábulata töltött el és elfogott a félelem, mert szemem odaszegeződött ahhoz a ragyogáshoz, mely 
a most született Fényből áradt… És ez a Fény egyre jobban sűrűsödött, gyermek formát vett lassan, addig míg 
olyanná nem lett, mint egy emberi csecsemő. Ekkor bátorságot vettem, lehajoltam, megfogtam, nagy vigyázattal 
karomba vettem, és az volt a csodálatos, hogy semmi súlya nem volt, annyi sem, mint egy újszülötté. 
Megvizsgáltam és láttam, hogy testén nyoma sincs a szülésnek, tiszta volt, könnyű és ragyogó. Mialatt én azon 
csodálkoztam, hogy nem sír, mint a többi újszülöttek, ő pislogva nézett - majd kedvesen rám nézett, rám 
mosolygott, és a szeméből olyan nagy fényesség áradt, mintha villám lenne. 
- Amikor a hajadont fogtam meg - szűznek találtam. Nemcsak a születésnek nyoma nem volt, de férfi sem 
érintette őt soha. (73-74-75) 
És ha már csodát látunk Jézus Urunk születésében, fogadjuk el ezt az „Égi Küldött” személyazonossági 
bizonyítékának. Mert csak az „Isten-Fia” foganhat Szűz-Anyjának méhében szeplőtelenül, hogy onnan fénnyé 
válva, mint e „Fény-Fia” ebből az Isteni Világosságból kapja emberi testét és legyen valóban a „Világ 
Világossága”. 
 
 
Térjünk vissza Moetrius teóriájához, a bolygók várható rendkívüli együttállásához, 
lineáris vonalba sorolásával egybeeső és a 2012 decemberi napfordulóban feltételezett 
teljes napfogyatkozáshoz.  
 
Ha ekkor valami komolyabb esemény történik, annak az egyik oka, hogy az időtengelyen, 
határfelületen, időkapunk áthaladó csillagcsaládot megtermékenyítő találat éri, tekintélyes és 
régen várt vendég, Messiás látogatja meg. Ha a Napba becsapódó, és nagy naptevékenységet, 
esetleg flert kiváltó esemény keletkezik az adott időben, ennek a hatása és információja szinte 
jelen időben, maximum néhány nap alatt elérve bennünket terjed. Már az a téridő állapot 
kialakulás, amikor a valamilyen energiaszintű és tömegszámú szervezetek áthaladnak a saját 
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rendszerük, vagy és a saját tömegfelezőjük idősíkján, idegtengelyén, DNS jellegű 
köldökzsinórján, azaz a Nap körüli keringésben a tavaszi napéjegyenlőség időszakán, a 
lamináris sík két oldalán ellentétes irányban áramló rétegeken áthaladáskor a tavaszi szelek 
felerősödnek, és ezen áramlatokon áthaladás alakítja ki az áprilisi szeles, viharos és 
kiszámíthatatlan időszakokat. Ez az áthaladás a saját Földi szimmetriasíkon, idegtengelyen, 
tömegfelezőn kb. 1-2 napot vesz igénybe, általában eddig tart a nagyon szeles váltakozó, 
bizonytalan, alacsony életnyomású, majd váltakozó időszak. (márciusi esők) Azonban a napi 
felmenői életbuborék szervezetek közös szimmetriasíkján, idősíkján, a bizonytalanság 
kétséges rétegén áthaladás nem csak néhány napig tart, hanem a nagyévi keringéssel arányos 
ideig, azaz a keringési ciklusidő kb. 1%-ának megfelelő ideig. Ha a Nap körüli keringésben 2-
3,5 nap alatt kelünk át e vékonyrétegen és a lamináris áramlatok kettős rétegén, akkor a 
nagyévi 25600 évig tartó ciklusában ennek az egy %-a az az idő, amely alatt át kell kelni e 
változékonysági időhatáron. Ez pedig kb. 250 év. A szerző hajlamos feltételezni, hogy a szervezett 
rendszerek előszeretettel választják a 10-es 100-as és az 1000-es arányokat, illetve ezek felezőit és 
negyed eseményeit a történési események megbízható és könnyebben követhető arányainak és 
állapotváltozásainak a bekövetkeztéhez. Ebben az esetben, már kb. 125 éve, azaz 1890, az 1900 –as 
évek óta befelé haladunk a bizonytalanság és a kétség rétegébe. Elképzelhető, hogy az első 
világháborús események, a későbbi gazdasági válság, és a második világháború is ennek a számlájára 
írható. Azóta olyan életbuborékban áramlott a rendszerünk, amelynek a befolyása erősen segítette az 
USA fejlődését, és mint egykor 650-ben, amikor feljött a Mohamedánok csillaga, és megerősödött 
Allah, a felmenői ős befolyása által segítve a későbbi évszázadokban egészen Bécsig is eljutott a 
téridőbeli terjeszkedő befolyásuk. A változékony időjárás részben ennek köszönhető, és e 
rendszer szerint, - ha más nagyobb esemény nem írja felül a történéseket - még közel ennyi 
ideig fog tartani.  
A jelenlegi még kellően kiszámítható események azonban halmozódnak a Galaxis egyik fő 
idősíkján egybeeső, kb. 2-2,5 millió évig tartó áthaladás miatt. (Feltételezhető, hogy ezen 
nemlineáris időszakokon gyorsabban haladunk át, vagy és az időérzetünk rövidebbnek érzékeli, mert időegysége 
alatti változás sokkal rövidebb idő alatt kifejlődik, megtörténik). A Bolygónk a jelen időnkben nemcsak a 
Naprendszer egyik fő idegáramlásán és idegtengelyén, az ekliptikán halad át, hanem már 
régóta tart az a folyamat, amelyben a galaxisunkat létrehozó két óriás életbuboréknak, 
felmenői szervezetnek a galaxis szimmetriasíkjával is megegyező idősíkján is áthaladunk a 
Nappal és a Napcsalád felmenőivel. Ha az említett 1%-os időarány helyes az áthaladáshoz, a 
galaxis ősi közös családi központ körüli 250 millió éves keringési ciklus esetén, a nagy 
rendszer tömegfelezőjén áthaladás időszaka kb. 2,5 millió évig tart. (Ha csak egy ezrelék az 
áthaladás ideje, akkor is 250 ezer évig tart az áthaladás.) Ez időnek a fele, 1,25 millió év alatt nőni fog a 
bizonytalanság, sokkal gyorsabban változó makroevolúciós időszak, a bolygónk 
kéregtábláinak a helyzetét is megváltoztató revolúciós életfordulat fejlődik ki. Ezt követően a 
másik 1,25 millió év alatt az élet jelentősen megváltozó összetételben már másféle 
életkeverékekben de egyre kiszámíthatóbb lineárisabb életállapotba,egymással hatásokat 
feladó, átvevő fogyasztói életpiramisba, együttműködőbb életközösségekbe fejlődik. A régi és 
már elöregedett, eddig a domináns Galaxis ősféltekei felmenő által támogatott, megtűrt 
szervezetek ideje leáldozik, de feljő mások csillaga és új szervezetek kifejlődése várható. 
Érdekes egybeesés, és valószínűen nem véletlen, hogy az óceánok feletti felszínen, rétegekben látható 
kontinensek, rendszerint a galaxis síkon áthaladáskor, az áthaladás iránya és rendezettsége szerint vagy 
észak-déli irányú, vagy egyenlítői irányú együttállásba sorolnak, ekkor közös együttváltozó 
őskontinensekbe szerveződnek. Lásd később. 
 
Ideje, hogy ennyi bevezetés után visszatérjünk a lényeghez, amely Moetrius szerint 2012-
ben elég nagy valószínűséggel várható. Ha a két egymással időben egybeeső, egymást néha 
rossz, máskor jó irányba erősítő, a téridő változását is meghatározó fejlődésben, a galaxis 
felmenői fősíkon áthaladásban sokkal határozatlanná váló, és magát teljesen megvédeni nem 
képes Napcsalád, nagy valószínűséggel áthalad a felmenői idegrendszer neutron áramlását is 
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segítő senki földjén, azon az idegáramlásnak is tekinthető isteni DNS hálózaton, amelyen 
különböző irányban áramlanak ki és be a nagyobb rendszer központja felé tartó, egyre 
nehezebb, nagyobb sűrűségbe fejlődő részecske szervezetek, míg az éppen kisebb sűrűségűek, 
másik, térparallel DNS csatornákon, élet és idegfolyón kifelé áramlanak. Ha ezen áramlási 
rendszerbe, élethálóba bekerül a Napcsalád, amire komoly esélye van, sőt az is lehet, hogy 
ezen a csillagsztrádán utazik kifelé vagy befelé, a hidegfúziósabb, vagy a melegfúziósabb, 
gyorsabban és nagyobb azonosságban változó térrészek felé, szinte elkerülhetetlen, statisztikai 
valószínűségű következmény fog történni a család életében. A galaxis szimmetriasíkján 
történő áthaladáskor, az addig egymás és összetartás felé fejlődő földrészek egy 
őskontinensben, isteni egységben egyesülnek, és a túl nagy lokális életnyomást létrehozó 
egyesülés után ettől kezdve elkezdődik a külön változás, a külön fejlődés felé terelődés, 
egymás elhagyása, részekre bomlása. A feltételezés szerint az ilyen idegsíkokon, élet és 
szimmetriasíkokon áthaladás szabályozza egyes szervezetek nagyobb energiaszintű változását, 
elhalását, felbomlását, mások születését, azaz a nagyobb és elöregedett szervezetek 
hozzámérhető impulzusba kerülését, felbomlását, amely azonban azonos esemény a nagy 
energiaszintű impulzusban sok új fiatal, más összetételbe szerveződő részecskemező 
megszületésével, kifejlődésével. Az egymás felé tartó nagyok, vagy és a megtermékenyíthető, 
de most határozatlan szervezetek felé tartó messiások, vendégek átélik az élet vertexébe, a 
belső családi életfordulóba kerülést, amelyet akár az elöregedett élet fekete nyelőjének, 
megváltoztatójának, de a megszülető, új összetételbe szerveződő fiatal élet fehér, főnixmadarat 
újraélesztő diaszpórájának is tekinthetünk. A szégyenletes és fekete, nem emlékező, nem 
átörökítő eseményként a DNS tiltott szekvenciáiból csak ritkán kikerülő emlékképek valami 
olyan, a már túl nagy azonosság egymásnak áramlásáról, és egymásról elrugaszkodásról, 
eközben új sokféleségbe keveredésről szól, amely során az érzékeny lélek közösség elhagyja a 
szexuális tobzódásba merülő testet, és másik szervezetbe költözik, de a szaporodásba kerülő 
test fizikai kontaktusba kerülve a párjával, új lelket képes kicsiholni, porlasztani magának. 
A megfiatalodás esemény és következmény rendszerint a családban marad, és ha az egyik 
elöregedett elmegy, akkor a volt részecskéi más, a megtermékenyítő vendég szervezet 
részecskéivel keveredő vegyülésben sok fraktálmélységbe összevegyülnek, és vele 
továbbáramolva szétszóródnak a nekik megfelelő téridőben. Ha a téridő e szimmetria rétegén 
áthaladó, egymást és az elöljáró anyjukat, a napot már lineáris és libasoros rendben követő 
bolygók anyját jelentős inzultus, erőszak, vagy látogató vendégsereg találata éri, a napban 
keletkező jelentős anyagkilökődés a szimmetriasíkon uralkodó áramlási rendezettség által 
meghatározott irányba terelődik, pontosabban az áramlási irányban a Napot követő bolygók 
sorra áthaladnak az esemény részecske felhőjén. Nem lehetetlen, hogy új kisbolygó fogan az 
eseményben, de ez csak a kezdet, a Naptól kifelé és hátrafelé is terjedő változás fejlődésében. 
A szerzőnek komoly oka van feltételezni, hogy a Napból ekkor kilökődő erős naptevékenység, 
és már a napanya genetikai anyagát is fele részben tartalmazó, tehát a bolygókkal már elég 
nagy azonosságú fler, mint vegyes genetikai állomány, a lamináris síkon a Napot követő 
bolygók felé terelődik. Ez sok és már kellő azonosságú részecskeenergiát juttathat a 
Merkúrnak, amelytől az távolabb kényszerül az anyjától, külsőbb rétegbe kerül, megváltozik  
keringési ideje, a saját spinje stb. és másik potenciálvölgybe rója ezentúl az élet köreit. A 
kifelé és hátrafelé haladó, már a Merkúr részecskéit is tartalmazó lökéshullám, 
részecskehullám felszakíthatja a Vénusz bolygó ekkor szülésen áteső kettős ionrétegét, 
elválaszthatja a Vénusz hold utódját az anyjától. A Vénusz is kijjebb kerülhet a jelenlegi 
életköreiből, és időspirálba fejlődve egy potenciálvölggyel külsőbb élőrétegbe kerülhet át, sok 
vegyes részecskét kapva a vendégtől, a Nap anyjától, és a nála melegfúziós irányban, 
azonosságban már túl fejlett Merkúr testvérétől. Mivel a közös életrendszerben minden hatás 
többes előnnyel kell, hogy egybeessen, ezért a Vénusz megfiatalodása és a kis holdjának az 
eltávozása, a kidobódó placenta és az eltávozó illékonyabb gázok, az elég nagy azonosságú 
genetikai anyag idősebb bolygó utódok továbbfejlesztésére is felhasználódhat. Ez azzal a 
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következménnyel járhat, hogy az áramlási rendezettség irányába éppen együttállásban, a kifelé 
áramló részecskefelhő útjában lévő Földbolygó ismét kellő azonosságú vegyes vendégeket kap 
és lehetséges, hogy ekkor nemcsak a Nap és a Vénusz felől érkeznek túl nagy azonosságú 
melegfúziós vendégek, hanem egyidejűleg az apai családból is a túl nagy anyai befolyást 
ellensúlyozó hidegfúziósabb vendég részecskéket is kapunk. A szervezetek szaporodásakor 
mindig egy melegfúziósabb, nagyobb azonosságú anyai állomány, és egy hozzámérhető, de 
valamelyiket dominanciába segítő, sokkal rendezettebb apai részecskeállomány is érkezik. Az 
utód olyan nemű lesz, amely kisebbségben marad a vendégeket befogadó szervezetben, ezért a 
kisebbségnek és az ellenzéknek vegyes utódokba kell fejlődniük, és el kell távozniuk az addig 
megosztottá vált, de az ellenzéket és a konkurenciát elvesztve az azonosságában és az 
ideológiájában, egyértelmű dominanciába kerülő anyaszervezetből. A földbolygó ez esetben 
sok, kellően nagy azonosságú melegfúziós utódot kaphat, és hasonlóan ilyeneket adhat tovább 
a hozzá képest hidegfúziósabb, lehűltebb és rendezettebb állapotban változó Mars testvér-
bolygó felé. Az egyik a Nap felé eső belső következmény a Vénusz megosztódása, az anyai 
állomány és a vegyes utódállomány elkülönülése. A másik következmény, hogy a nagy 
változást hozó rétegszelek megérkezésekor, a már túl nagy aurával rendelkező Földbolygó, 
miközben hideg és melegfúziós apai és anyai részecske vendégeket kap, a saját lélekállománya 
jelentős részét továbbadja a Mars testvérnek, amely ettől sokkal gyorsabb fejlődési 
lehetőségbe kerül. Feltételezhető, hogy a Mars hamarosan lakható és élhető, élő bolygóvá 
válik, de nem olyan szervezeteknek, mint mi, hanem a bolygónkból eltávozó lélekközösség 
fog vegyülve keveredni a saját, vagy és külsőbb apai rétegekből, de akár más távoli téridőkből 
érkező szintén hidegfúziósabb vendégek, és a Marson kifejlődött életvariáció genetikai 
anyagával. Valószínűsíthető, hogy a Föld is külsőbb élőrétegbe fog kerülni. A fejlődésben két 
anyag egymással szembeni rezonanciaára érzékenysége miatt, mindig legalább három 
genetikai anyag, életág keveredik, vegyül egymással közös időben együtt élő szövetségre, a 
negyedik közben eltávozik, úton van befelé és kifelé. A földön korábban és az esemény előtt 
elhalt, lebomlott, feleződött szervezetek aurába, külsőbb rétegekbe kerülő lélekállomány 
jelentős része más világba, külsőbb rétegbe a Marsra áramolhat, annak a légkörét megerősítve 
háromgenerációs együtt élő szervezetekbe, idősebb felmenőt is eltartó, és utódot nevelő 
párokba szerveződhetnek, az ott találkozó apai részecskék és az anyai részecskék közé 
kerülve, szent és közvetítőképes lélekké szerveződhetnek. A Marson az esemény után 
kifejlődő új életciklus fele genetikai anyagát a Nap és a belső bolygók levetett genetikai 
állomány adja, más részét az apai, hidegfúziósabb külsőbb, rendezettebb rétegek, részben a 
valószínűen hasonló analóg eseményen átfejlődő nagybolygók, a Jupiter és a Szaturnusz 
genetikai anyagát is tartalmazó hidegfúziós térrész adja. A vendégsereg azonban akár az 
elhagyott életbuborék emlékeztető ajándéka, akár az ezentúl életteret adó életbuborék által a 
rendezettségi elvárásokat és a kísérőket adó fogadó csomagja jelentős részben idegenebb, 
távolabb kifejlődött részecskéket is tartalmazni fog. A két egymáshoz képest még elég nagy 
másságú életkeverékbe lelket az eseményben elporlódó, és a testvérbolygókról az aurából 
átkerülő lélek állomány biztosítja. A genetikai keverékben valószínűen a két anyai és apai 
felmenői szervezeten kívül, nemcsak a külső és a belső testvérbolygók, a hármak-hármak, 
együtt heten, - a gonoszok, az egymással együttműködő dominanciában maradók biztosítják, 
hanem a környezet jelen állapotú befolyás és erőviszonyai is az életkeverékbe rögzülnek, 
akár folyamatosan jelenlévő kisebbségként is beépítik a képviselőiket. Ez az életkeverék 
nemcsak a közvetlen környezet résztvevőinek a pillanatnyi térerő arányait rögzíti, hanem a 
relatív nem túl nagy távolságra lévő rokon felmenők egymáshoz képesti lokális képviseleti térerő 
és hatásarányait is tartalmazza. Az új életnek induló életkeverék, mesterkeverék később ebből az 
alapállapotából, a környezet befolyási arányainak a változását is tartalmazó egyedi eltérő, 
sokszínűbb, genetikailag is változatosabb életkeverékbe fejlődik, és a külső, illetve a belső 
tulajdonságának az aránya az életciklus végére várhatóan ellentétessé, mássá fejlődnek. Az a 
fogantatási és születési aszimmetria, amely az utódok eredő nemét és fő tulajdonságait az élet 
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kezdetekor meghatározza, később más, inverz szimmetriába fejlődik. Ehhez át kell élni a 
kialakult nemben és állapotváltozásban az élet első, ekkor vagy meleg, vagy hidegfúziós 
arányban domináns fordulóját, és a második, ellenkező tendencia felé fejlődő eseményekben 
dús félidejében, ez a fejlődési irány megfordul, inverzzé, valószínűen eltérő neművé és eltérő 
ideológiát megtartóvá fejlődik. 
 
Térjünk vissza a szerző szerint feltételezett eseményben, a Földbolygóban, - csak e teória 
alapján feltételezett - lehetséges, nagyobb valószínűséggel kialakuló lokális 
következményekhez. 
 
 
Az elsötétedés lehetőségei és hasonló korábbi elsötétedések: 
 
Napbolygói együttállások, hatáserősítéseinek a következményei: 
Rendkívül ritka bolygóegyüttállások és a történelemben megőrzött események: 
 
A fejezet logikailag összekapcsolandó a történelmi vulkánkitörési eseményekkel, a téridő határfelületein 
áthaladással és ezzekkel kronológiai eseménysorrendbe helyezendő. 
Az anyag logikailag összevonandó és összekapcsolandó a határfelületeken időhatárokon 
áthaladással, amelykor a Napcsalád lineáris fejlődési vonalba sorakozik, és együtt halad át egy 
nagyobb felmenői rendszer, életbuborék határfelületén. 
 
Trencsényi-Waldapfel Imre által Közvetítet Hésziodosz Görög költő, ie.700 körül írásából: 
Az írás és megemlékezés lényege, hogy ,, …az emberi nemzetséget először fényes aranyból készítették 
az istenségek,…,, - és amíg éltek, nem öregedtek, erőben duzzadók és csak jóban volt részük, - ez volt 
az aranykor. Majd később, …,, a második sokkal satnyább rend jött, az ezüstnép, - amely már testben, 
lélekben nem volt az aranyra hasonló,, … Az élet e megmaradt emlékei arra utalnak, hogy az élet 
a nagy energiaszintű kezdeti és minőségi állapotából, egyre kisebb energiaszintű, egyre 
kevésbé szabályokat megtartó, mennyiségbe szaporodó korcs nemzetté fejlődik, miközben a 
nagyobb kezdeti energiaszintűek osztódása, egyre többfelé forgácsolja szét az egykor 
univerzális tudást és az energiát. A telepített ember nagyon magas energiaszintjét, a korábbi 
élőhelyen kialakult nagy életnyomás, kompresszió hozta létre, amely az anyai ágon a Nap 
akkori tudását és energiáját hozta át a Földre. A Nap Földet és embert létrehozó társa azonban 
a környezetben távol élő hidegfúziós vegyes, de szegény viszont lendületes életkeverék, 
amelynek a sokfélesége az idők folyamán beépült az egymásban egyre jobban elvegyülő, 
egyre jobban felhíguló genetikai állományokban. Míg az egyik a túlfejlett, túl nagy 
azonosságú melegfúziós ág visszafejlődött, az átlag felé fejlődésében, a hidegfúziós életág 
előre fejlődött, hatásokat és tulajdonságokat cserélt, vegyessé vált. 
 
Az első ismert és máig maradó nagyobb változásokat kiváltó események információi a 
Niribu, az X bolygó, (vörös bolygó) ( a Föld ikertestvére, antiteste) már félig barna fiatal, leendő 
csillag 3660 évente esedékes periodikus visszatéréséhez kötődnek. A Nibiru a nap 
szimmetriasíkjának a másik oldalán és erre merőleges irányban keringő nagyméretű neutron, 
hidegfúziós sokféleséget tartalmazó bolygó. (postás, információs és hatáscsomag közvetítő) 1983-ban a 
NASA bejelentette, hogy megtalálták a tizedik bolygót. A Nibiru névre keresztelt égitestről már a 
Sumérok is említést tettek, és érdekes módon pont 2012-ben ér a Föld közelébe, amikor a maja 
kalendárium véget ér. A Maya kalendárium a bolygók keringési és saját forgási ritmusának a várható 
megváltozása miatt ér véget. Amikor a 3660 évente visszatérő égitest ideér, a Föld minimum polaritást vált, de 
az is lehet, hogy megáll a forgásban néhány napra, vagy akár hetekre. Ennek eredményeként vulkánkitörések, 
cunamik, földrengések és egyéb katasztrófák fognak bekövetkezni, de az is lehet, hogy hirtelen beáll a következő 
jégkorszak. Állítólag 22 x akkora, mint a Föld, és miközben kívülről még hidegfúziós eredőjű, 



 274 

férfiasnak látszó, belül fejlettebb és sokkal idősebb és melegfúziós, túl nagy azonosságú a 
belsejében elszigetelődött a belső állománya, a vegyes réteg kellően sokféleségben változik. 
A Nibiru utolsó három bolygólátogatásának 3660 évenkénti emlékei az írott történelemben is 
megtalálhatóak. Az utolsó ismert látogatások a Bibliában a vízözön, az Egyiptomi Holtak 
könyvében Atlantisz elsüllyedése, illetve előtte a csendes-óceáni Lemuria elsüllyedése.  
 
Az égi látványosság eme ritkaságai a számítások szerint i.e. 861 végétől 860 közepéig,  
Jelentős ismert esemény, az Asszír birodalom felemelkedése, Izrael megosztódása, részekre 
szakadása. Mivel a világunk másik felén, az akkori más földrészeken nem ismertek a jelentős 
események kialakulása, csak feltételezéseink lehetnek korábbi domináns hatalmi rendek 
letűnéséről és mások felemelkedéséről. Ismert korabeli változás a Kelták felemelkedése, a 
Kínai korábbi dinasztia alkonya. Megjelennek az első törvények és alkotmányok, Spárta. Dél 
Amerikában valószínűsíthető az Inkák felemelkedése, 4000 km-es birodalomra sikeres 
kiterjedése. Az Afrikai földrész állapotáról és változásáról az Egyiptom kutatók és a térség 
történelmével foglalkozók sokat leírtak. 
 
A következő jelentős együttállás i.e. 7-ben, Krisztus születésekor: 
 
Internetes másolatok: (Egy csillagász-író, Szoboszlai Endre anyagából) 
Jézus születése körüli időkből ie. 7- és iu. 4 között. 
A babiloni papcsillagászok bizonyosan várták az említett együttállást, mert valószínűleg birtokukban 
volt a több száz éves észlelési adatsor erről a ritka jelenségről. Erre van is agyagtáblába vésett ékírásos 
bizonyíték.  Lásd továbbá a Betlehemi csillag együttállás beemelt leírását a 268. oldalon. 
Ebből láthatjuk, hogy az i.e. 860-ban bekövetkezett Jupiter-Szaturnusz együttállás után csak az i.e. 7-
ben feltűnt jöhet számításba. Megjegyzendő, hogy az 1940/41-es és az 1981-es nem a Halakban volt.  
A szerző megjegyzése, hogy az 1940-40-es együttállás a második világháború hatalmi változáshoz 
vezető fordulatát hozta létre, míg az 1981 a Szent Helens Vulkán lemeztektonikai mozgását és 
kitörését. Ezzel időben egybeeső események a Kínai baloldal vesztése és hatalmi átrendeződés, amely 
a későbbi Kínai felvirágzáshoz vezet, Amerikai űrkísérlet, Iráni hatalmi átrendeződés, az Ajatollah 
visszatérése, Izrael és Egyiptom közötti kiegyezés, béke, Falkland háború, és a SZUnióban Brezsnyev 
kiesik a hatalomból, és az utódai is nagyon rövid ideig vannak a már megosztódó bizonytalan 
kommunista hatalomban. A jobboldali átrendeződés általános és egyértelmű Eurázsiában. 
Az együttállási jelenség természetesen csak a Földről nézve izgalmas, hiszen hatalmas távolság van a 
két bolygó és a Föld között a valóságban. A háromszori együttállásról röviden annyit, hogy akkor jöhet 
létre, amikor a Jupiter látszólagos hurok mozgása teljesen lefedi a Szaturnuszét. Elsőként Kepler 
(1571-1630) gondolt arra, hogy ebben a jelenségben keresse a "betlehemi csillag" rejtélyét. Kepler 
idejében, 1603-ban szintén látható volt a Jupiter és a Szaturnusz (egyszeri) együttállása, akkor a 
Skorpió csillagképben. Keplerhez már eljuthatott a kozmikus információ a Föld alakjáról, forgásáról, 
amelyek ekkor még csak gondolatot ébresztő információs részecskékben érkeztek, de folyamatosan 
erősödtek, amely elvezetett a bejelentett felismerésekhez, a bolygómozgásokról. 
Ezután 1940/41-ben lehetett háromszori együttállást látni, a Kos csillagképben, amely közel van a 
Halakhoz. Legközelebb majdnem háromszoros együttállás csak 2238 augusztusának végén és 2239 
februárjának végén lesz (az Ikrekben), de ezután eltávolodnak a bolygók egymástól, és a harmadik 
közelség elmarad. A Halakban a két bolygó csak 2378 februárjában lesz együttállásban, de csak 
egyszer. (Egyszeri együttállás nem ritka, mert húszévenként bekövetkezik.) 
Az 1940/41-ben keletkezett háromszori együttállás, bolygói felmenői tanácskozás a második 
világháború kiteljesedéséhez vezetett. A már sok előkészület után a kialakuló hatalmi 
viszonyok lehetővé tették a Német Hadigépezet megindulását, a II. világháború kiterjedését. 
Ez is hatalmi és politikai, ideológiai átrendeződés, ha úgy tetszik a nagybolygók gondolati 
energiájával ráhatás a sokkal kisebb energiaszintű, de általuk befolyásolható emberi 
szervezetekre. 
Kutatók szerint az egyiptomiak vészjósló üzeneteiket a piramisokban rejtették el. A három Gizai 
piramis elhelyezkedése az Orion-öv olyan összefüggését mutatja, ami csak időszámításunk előtt 10 
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450-ben, a tavaszi napéjegyenlőség idején állt úgy, mint ahogy 2000. május 5-én állt. Ekkor a 
Neptunusz, az Uránusz, a Vénusz, a Mars és a Merkúr bolygó egy vonalba került a Földdel, és 
megindult a nagy „kozmikus kötélhúzás".  Nem tudnak róla, hogy csillagászatilag valami rendkívüli 
történne ebben az időben. 2040-ben azonban valóban lesz „nagybolygó együttállás" a Naprendszerben 

 
23. ábra. A napbolygók együttállása, és a Napanya által védett Föld 
Azt elfelejtik említeni, hogy ez minden évben előfordul… Kétségtelen, hogy most az úgynevezett „tökéletes 
együttállást” prognosztizálják, ugyanakkor 1997-ben sokkal tökéletesebb volt az együttállás, mint ami most 
jön, mégsem ért véget a világ. Egyesek számára azonban akkor véget ért az együttfejlődés lehetősége, másoknak 
pedig ekkor kezdődött el egy új, másik élet lehetősége. 
 
Érdekes módon a bolygók 1524-es együttállása sokkal pontosabb volt, mint az a konjunkció, amelyet 
a Jupiter-effektus című ostoba könyvben két, egyébként normálisnak tűnő csillagász, John Gribbin és 
Stefan Plagemann jósolt meg 1982. március 10-re, amelynek borzasztó hatása lesz a Földre. Más 
csillagászok természetesen tagadták, hogy bármiféle veszély fenyegetne, és amikor eljött a megjelölt 
dátum, ahogy tapasztalhatták, semmit nem lehetett észrevenni. A könyvet író csillagászoknak a 
teóriájuk egy részében nagyobbrészt igazuk volt, de kevés részinformációval rendelkeztek, és nem 
értették meg a bolygók egymás közötti hatásának, vélemény cseréjének a várható következményét. 
Nem jó a tagadás, és alaptalan az állítás, hogy semmit nem lehetett észrevenni. Talán éppen nálunk 
nem voltak nagy események, de 1524 ben a törökök Ferhát béggel átkeltek a Száván, és megkezdődött 
Európa felé iszlám terjeszkedése Jókai, 1526, Mohácsi vész, Európai a megosztottság állapotában 
volt, bizonytalanság, Hugenotta parasztháború, stb. 
Az I. Iszmáil sah 1524-es halálát követően igen rátermett, energikus fiatal uralkodó kerülhetett a 
Szafavida birodalom élére I. Iszmáil fia, az akkor még mindössze csak tíz éves I. Tahmászp 
személyében. I. Tahmászp fiatal kora miatt ugyan még gyámságra szorult, azonban nagyon nagy 
benyomást tettek rá gyermekkorának körülményei, amelyek pontosan az I. Iszmáil sah életében is 
rendkívül fontos 1514 és 1524 közötti időszakban történtek. Ez vezetett a Török birodalom 200 éves 
megerősödéséhez. 
 
1962-i együttállás: 
Niels Bohr Dán fizikus halála, USA űrhajós első űrutazása, kilépés a világűrbe, Felerősödik 
az Amerikai és a Szovjet viszály, kitör a kubai válás, a világ majdnem atomháborúba 
sodródik. A következő évben meghal XXIII. János pápa, majd John Kennedy merénylet 
áldozatává válik. Elhunyt Nehru, majd megkezdődik, hivatalossá válik a Vietnami háború. 
1969 az ember holdra lépésének a pillanata, elkezdődött az időutazásról álmodozás 
megvalósítása. 
 
 
1980 környéki idők és együttállás: 
Egy nagyon régi arab világvége-jóslat kimondta, hogy amikor a Szaturnusz és a Jupiter a Mérleg 
jegyében konjunkcióban lesz 9 fok 29 perc irányban, búcsút mondhatunk mindennek, a mecseteknek, a 
tevéknek, az egész mindenségnek. A csillagászati konfiguráció az új naptár szerint 1980. december 31-
én éjfélkor majdnem megvalósult a csillagászok számításai szerint. A Jupiter helyzete 9 fok 24 perc, a 
Szaturnuszé 9 fok 42 perc volt, tehát a régi számítások eléggé korrektek voltak, de mégsem történt 

A napanya láthatóan ekkor védi a 
Földgyermekét a felindult és a 
Föld ellen éppen összefogó 
testvérei haragjától, legdurvább 
hatásától. A Földbolygó éppen a 
Nap általi takarásban van az 
együttállás során. Az összefogó, 
együtt cselekvő, egymást erősítő, 
halmozott fivérhatás az Napanya 
védelme miatt csak közvetetten 
érte a Földet. 
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semmi. Ez is nagy tévedés. A nagybolygóknak az együttállása és a fókuszált figyelemnek a Földre 
vetítődése, a hatásuk halmozódásában és információs részecskék felerősödő cseréjében nyilvánul meg. 
Az együttállásban fontos a Nap és a kisebb, fiatalabb testvérbolygók helyzete, de legalább ilyen fontos, 
hogy az együttállási tengellyel, és az általuk átlépett szimmetriasíkkal milyen távoli felmenő csillag, 
(csillagkép) domináns szervezete áll éppen együtt, amely az eseményeket keltő, sugalló, hidegfúziós 
apai progenitor. Amikor azonos vonalba és irányba kerülnek a felmenői szervezetek és az utód 
bolygóik, akkor a köztes idősebb bolygók, és a nagyobb felmenői életfelület, a szimmetria felület is 
mintegy felerősítik és közvetítik az atyai hatásokat, gondolatokat, amely a hatáslánc végén cselekvő 
változássá fejlődik.  
Az együttállások, - így az 1980-as is, mindig évekig tartó előállást és utóállást erősödéseket hoz 
létre, amelyek egyrészt dominancia és hatalmi változásokhoz vezet a Földben lévő nagyobb 
tömegszámú szervezetekben, pl. segíti az egymás alá csúszó kéregtáblák egymáson elmozdulását,  a 
hatalmi viszony megváltozását. Ezek az események nemcsak a korábban felhalmozódott feszültségek 
kisülését, csökkenését és az erőviszonyok megváltozását váltják ki, hanem az elmozdulás helyén 
elfolyósodást, elporladást okoznak, és információs részecskék, erőhatások továbbáramlását is okozzák.  
 
Az 1981-es együttállást megelőzően, a st. Mount Helens hatalmas kitörése, a kéreglemez 
elmozdulása miatt következett be, amely okozatot viszont az együttállásban érkező 
hatáserősítés, a felmenői akarat érvényesülése váltotta ki. A térségben uralkodó, domináns 
istenek és a nekünk rokon bolygói szervezetek, a helytartók és a hatásokat közvetítők, valami 
olyan, a számukra nem tetszetőt észlelnek az élet szerveződésében, amelyet már nem 
hagyhatnak spontán tovább rossz irányba fejlődni. Az isteni beavatkozás, bár elég hosszú 
hatásláncon, de kétségtelenül működik. Lásd Napóleon és később Hitler Moszkva alatti súlyos kudarcát. 
Az Isten malmai lassan, de biztosan őrölnek! Úgy tűnik, hogy akár néhány év is kell, a 
jogos panaszoknak a rendelkezni jogosultakhoz megéréséhez, és a viszont cselekvés, a válasz, 
vagy és a beavatkozás megérkezéséhez. 1980 május 18 kitör a St. Helens vulkán. Ezt megelőző évben, 
1979 3.hó 28.-án következett be az USÁ-ban az első súlyos atomreaktor szerencsétlenség. 
 
Az 1980-as események, erőviszony változások kezdetekor meghal a Kommunista Kína két 
legnagyobb, addig domináns vezetője, Mao Cetung és Csou En-laj. Nem sokkal ez előtt 
elkezdődik az olajtermelők olajsokkja, és kirobban a közel keleti háború Egyiptom, Szíria és 
Izrael között. Ezzel időben egybeeső események a Kínai baloldal vesztése és hatalmi 
átrendeződés, amely a későbbi Kínai felvirágzáshoz vezet, Amerikai űrkísérlet, Iráni hatalmi 
átrendeződés, az Ajatollah visszatérése, a Falkland háború, és a SZU-nióban Brezsnyev kiesik a 
hatalomból, és az utódai is nagyon rövid ideig vannak a már megosztódó bizonytalan kommunista 
hatalomban. A jobboldali átrendeződés általános és egyértelmű Eurázsiában. Ezt követően történik 
merénylet a Pápa és később lelövik Indira Gandhit. Ekkor kezdődik az Űrfegyverkezés (USA), Majd 
Gorbacsov hatalomra kerülésével a világunk bal fele enyhén jobbra sorakozik. Ez megteremti az talaját 
a későbbi Magyar fordulatnak, a hatalmi viszonyok erős változásának, jobbra rendeződésének. A 
folyamat elhúzódása továbbra is érezteti a másik nagyobb életbuborékba kerülés következményét, 
Mexikóban és Kolumbiában hatalmas földrengések jelzik, hogy az isteni akaratok is érvényesülnek, 
nemsokára felrobban Challenger, majd Amerika megkezdi a Líbia elleni háborút. A nemlineáris 
időszak eseményeit a felbomló Szovjetunióban történt esemény, a Csernobili atomkatasztrófa tetőzi be. 
A hatalmi átrendeződés nemsokára a Jugoszláv háború kirobbanásához, a 89-es Magyar hatalmi 
változáshoz, Kádár és Komeini halálához vezet.  
 
Ezek az események kapcsolatba hozhatók John Gribbin és Stefan Plagemann, az együttállással nem 
teljesen megértett, de már kapisgált mégis sikertelen prognózisával. 
 
1987. augusztus 17-én következett be az un. Harmonikus Összerendeződés néven ismert 
bolygó-együttállás. 2012. előtt 25 évvel. Ezzel egy fejlődési ciklus véget ért, átmeneti 
konszolidáció alakult ki. Európában, de Kínában az indián nyarába fordult a Kínai 
hatalomféltés miatt a túl gyorsan demokratizálódó mozgalom erős vérbefojtása. A lassú 
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fejlődés és a túl gyors fejlődési is káros, főleg ekkora tömegszámú szervezeteknél, sokkal 
könnyebben alakulhat ki demográfiai és ideológiai robbanás. 
 
2002 április vége Ismét az Internetről, más szerző anyagából. 
Már most majdnem egyenes vonalat alkot a Jupiter, a Mars és a Szaturnusz nyugaton. Április végére a 
Merkúr, a Vénusz, a Mars és a Szaturnusz mind a nyugati égbolton gyülekeznek közvetlenül napnyugta 
után, melyek közelében felfedezhető a fényes Jupiter is. Május elején három bolygó - Vénusz, 
Szaturnusz és Mars - még szűkebb területre csoportosul. Az ötbolygós elrendezés a 21. század egyik 
legnagyobb égi látványossága, mondta Robert C. Victor, a Michigan Egyetem Abrams 
Csillagvizsgálójának csillagásza, aki már közel négy évtizede a bolygók szokatlan együttállásait 
vizsgálgatja. Elmondása szerint mindössze három hasonló alkalmunk lesz ebben az évszázadban, hogy 
öt bolygót ennyire együtt láthassunk, 2040 szeptemberében, 2060 júliusában és 2100 novemberében. 
"Ezek a csoportosulások azonban messze nem lesznek olyan látványosak és a hétköznapi megfigyelők 
számára elérhetőek, mint ami áprilisban és májusban következik be". 
Az együttállások rendszerint mielőtt kialakulna a teljes együttállás, vagy közvetlenül az 
együttálló bolygók és a Nap, egymás, vagy a felmenői apacsillag, az információ keltő 
progenitor hatását erősítik fel, ez nemlineáris, revolúciós változást hoz, és az együttállás után 
pedig ellenkező irányú, kiegyenlítő, a szimmetriát más szinten, de helyreállító események, 
lineáris, megérthető evolúciós fejlemények alakulnak ki. Az időbeli szórás a csillag 
távolságától, a közvetítők erejétől és közelségétől, és az esemény szintjétől is függ, feltehetően 
kialakulhatnak lassabban ható, időben jobban elhúzódó reakciók, és gyors azonnali választ 
adó, viszonylag gyors változást keltő események is. Az elhúzódó, vagy távoli csillagból érkező 
információs hatások néha néhány évvel a nálunk kifejlődő együttállási esemény előtt 
kezdődnek, és van hogy csak hat-tíz évvel későbben érnek véget, de valószínűsíthető, hogy 
közbeeső intézkedések miatt egybefolyó eseményfolyamatok is történhetnek. Az sem 
lehetetlen, hogy mindez a fő szimmetriasíkot, vegyes életfelületet képező isteni ideghálón 
áthaladáshoz kapcsolódik, mert e téridő sztrádán, életfelületén, hatáshullámon érkeznek a 
változást keltő vendégek és átadott hatásaik. 
 
2004 Az Indonézia Cunami: Valahol a közelünkben elhal egy ősi felmenő, csillag, amely 
szupernova átalakulásban diaszpórában főnixé fejlődik. (Lásd az Aspektus könyvekben az esemény 
utáni leírást, és az Interneten a Szupernova robbanás volt a Cunami előtt). A csillagátalakulás valószínűen 
egy felmenői határfelületen, időfelületen áthaladás, vagy és túl gyors, gyökértelen, túl 
melegfúziós csillagfejlődés következménye. A csillag átalakulása megváltoztatja az 
erőviszonyokat, és a földkéreg Litoszférájában a felhalmozódott feszültségben az elhalt 
támogatás elapadásával, az utánpótlás gyengülése miatt a meggyengülő fél kénytelen engedni, 
és a kéregtáblák elcsúsznak, részben elfolyósodnak egymáson. Új szimmetria alakul ki, amely 
azonban a tengerfenék és az óceáni aljzat erős megváltozásához vezet, és a kipattanó 
szintkülönbségben nemcsak a földrengés, hanem hatalmas Cunami indul el Indonéziában. A 
következményeit már valamennyien ismerjük. 
Érdemes egy visszatekintést tenni, a könyvben máshol leírt földrengések és tűzhányó kitörések, 
tektonikus mozgások összefüggéseit mutató részhez. Itt nemcsak kettős, hanem a határfelületeken 
átáramlás és a bolygó együttállások következményeivel is kibővítjük a megértés lehetőségét. 
 
2011 05 03  újabb érdekes együttállás: 
Napkelte előtt közel egy órával, reggel 4 és 5 óra között érdekes látvány mutatkozik a hajnali égen, 
keleti irányban. Miközben világosodik az égbolt, egyre magasabbra emelkednek az erre mutatkozó 
bolygók. Nem sokkal a látóhatár felett a Merkúr, a Vénusz, a Jupiter és a Mars is megfigyelhető, amint 
egymáshoz viszonylag közel mutatkoznak. 
A NASA Goddard Űrrepülési Központjának kutatója, David R. Williams szerint - akit a CNN idéz - a 
Naprendszer hat belső bolygója 50-100 évenként ,,együtt áll". A mostani nyolcas ,,igazodás" viszont 
valódi ritkaság, hiszen legutóbb 1962-ben volt hasonlóra példa, s a következő együttállás csak 2675-
ben lesz... A 62-es együttállásban, ha nem történt volna extra gyors beavatkozás a felmenői szerveztek 
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részéről, a Kubai válságban könnyen kitörhetett volna az atomháború! A veszélyes vizeken hajózó 
Orosz tengeralattjárók körül szabályosan forrt a tengervíz a Bermuda háromszögben, a Föld ekkor erős 
gerjesztést kapott a beavatkozásra. 
 
Az együttállás pontos kialakulása előtt, 2011 március 11. én volt az általunk ismert utóbbi 
legnagyobb, és Japán gazdaságát is megrázó földrengés, amely nemcsak Cunamit váltott 
ki, hanem Japán első atomreaktor katasztrófájával előrevetítette a nukleáris energia életre is 
veszélyes termelését. 
A világunk közeledik a galaxis egyenlítőjéhez, egy többes együttállási időtengelyhez, ráadásul 
a nagyévi térfélváltás ideje is aktuális. Ez azt is jelenti, hogy a nagyévi évfordulóval is 
egybeeső családi nagyeseményekhez, fontos családi eseményekhez közeledünk, amely lehet 
halál, szülés, osztódás, diaszpóra vagy gyermekáldás, esetleg nász és szaporodás is. Mivel a 
Niribu a Naphoz képest nagyon kicsi, nem valószínű, hogy a Nap társa, sokkal inkább a 
Napbolygók idősebb testvére, közeli rokona, de akár a Föld társa, a Hold apja is lehet. 
Bár a Galaxisféle együttállás, a galaxis szimmetriasíkján, napéjegyenlőségi téridején áthaladás 
elkerülhetetlen, de nagyon hosszan elhúzódó folyamat, ellenben a nagyévi szimmetriafelületen 
és a két felmenői életbuborék közötti áthaladás ehhez képest relatív gyors. Az egybeeső és a 
térben és időben is halmozódó események ráadásul egybeesnek a Vörös bolygó, a X. planéta, a 
Nap fattyú, oldalági Niribu Napkörüli keringésével, amely szintén részt vehet egy ritkán 
bekövetkező együttállásban, bolygói információ és hatáscserében. 
 

Moetrius elképzelése szerint, a világunk változásának az eseményeit nemcsak a Földtestvér 
bolygók és a Nap, valamint az atyai csillagok viszonyainak a változása határozza meg, hanem 
ezek által megváltoztatott életpiramis fraktálrendszerén át a kéreglemezek és a Földrészek 
viszonyainak a változása mellett, a kisebb szervezetek rendszerében is változás következik be. 
A változás minden esetben erre, vagy arra módosítja, erősíti, vagy megváltoztatja az éppen 
kialakult erőviszonyokat, a relatív szimmetriát, amely miatt az valamelyik irányban módosul 
és ha ez meghaladja az érintett szervezetek rugalmassági eredőjét, akkor új értéket vesz fel. A 
bolygók, mint gravitációs egységek, potenciál hullámvölgyben keringő szervezetek befolyást 
közvetítenek a távolabbi apai csillagok erőviszony változásairól, akaratairól, vagy és 
indulatairól, feszültség, azaz a szimmetria változásáról. Az elődi hatások közvetítése, az 
átugrás sokkal könnyebb együttállásban, a szimmetria felületen áthaladáskor, amikor a nappal 
együtt másik vonatkoztatási rendszerbe átáramló bolygók fejlődési iránya és a kapott hatások 
áramlási iránya egymással ellenkező irányú, egymásnak átadó hatások közvetítésére alkalmas. 
Minél hosszabb hatásláncon érnek át a mi jelenünkbe ezek az elődi, vagy testvérbolygói, 
nekünk felmenői rokon szervezeti befolyást érvényesítő hatásai, annál egyenletesebben, 
finomabban, lelassulva, már kiszámíthatóan hatnak. Az ionos és réteghatárok nélküli neutrális 
közegben gyorsan terjed az információ, csak kevésszer és kiszámíthatóan törik meg. Az 
összetett, sokféleséget tartalmazó rétegekben. Lásd az információ terjedési lehetőségét. Az isteni 
térhálóban valószínűsíthető egy közös, a szervezettség résztvevői által egyformán értett 
információs hatás csomag sokkal gyorsabb terjedési lehetősége. 
 

A Földbeli eseményeket, és valószínűen más bolygóbeli eseményeket tehát a felmenői és 
rokon csillagok felügyelik, szabályozzák. Valószínűsíthető az általunk ennél nagyobban már a 
teljesebb összefüggéseiben nem átlátható, csak feltételezhető eseményeket nemcsak a közeli 
csillagok, hanem a nagyság, de leginkább az azonosság mértéke és a távolság aránya, a születő 
akarat, vagy harag ereje is befolyásolja. A galaxis rendszeren belül szinte minden második 
csillag viszonylag közeli rokonunk, és a környezetünkben élő felmenői csillagok 
valamennyien adtak genetikai részecskeanyagot a Naprendszer, és ezen belül a Földbolygó 
anyagához. Tehát az utódaikban jelen vannak és az is lehet, hogy a mikro térségünkben 
kialakuló arányváltozások, a nagyobb térségekben kialakuló makro változások nem teljesen 
pontos, de a valóságfejlődést pontosító, aktualizáló, a részvételi arányokat is helyreállító 
másolatai. 
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Gondoljuk tovább a bolygók anyai Nap mögé felsorakozásának az okait és közvetlen 
következményeit. 
 
Ha a Nappal együttáramló bolygók behatolnak egy nagy és valószínűen melegfúziósabb 
irányban sokkal fejlettebb felmenői életbuborékba, szervezetben, a bolygói együttállásoknál 
bemutatott lineáris, soros, folyamatos, füzérsugárszerű áramlási rendezettséget kell felvenniük 
egymáshoz képest, hogy a legkisebb ellenállást keltsék. Másrészt ebben a behatolásban vagy 
merőleges, vagy ehhez közeli, de befogadó, és nem az ottani szabálytartó, lamináris irányban 
már a határfelületek közelében keringő részecskék áramlási irányával szembeni, ,,veszélyes,, 
behatolásra, és a szükséges áramlási rendezettség viszonylag gyors felvételére van szükség. 
 
A Naphoz képest is nagyságrenddel nagyobb életbuborék, szervezett rendszerébe befelé 
haladva el kell majd kanyarodni a kisebb konfliktus lehetőséget adó áramlási irányba, hogy az 
áramlási rendezettség azonosság növekedjék, azaz az adott rendszerben megengedett, kialakult 
szabályos áramlást felvegyék a bolygók. Mivel a kisebb részecskék sokkal gyorsabban 
alkalmazkodnak, ez valószínűen részekre bontódást igényel behatolás és az áthaladás közben. 
Ha ez egy melegfúziósabb állapotban lévő térész, akkor ez nekünk jó ideig az alvilágnak, 
Antenoszférának tekinthető, amelyben az ittlét alatt bizonyára sok bontó konfliktusban lehet 
része a még tapasztalatlan és még viszonylag sokáig, akár a forgalomra merőlegesen áramló 
idegen szervezeteknek. Az alvilágba behatolás, a határfelületen áthatolás lineáris füzérsor 
alakzatban történik, tehát a behatoló lesz az élenjáró legnagyobb változást elviselő, ezek 
szerint a környezetben befelé haladás egy erősen melegfúziós, apró elgázosodott részecskéket 
tartalmazó környezetbe fog történni, amelyek folyamatosan segítik a megfelelő rendezettségbe 
a beállást. Ehhez azonban a nagyobb egységeknek le kell kisebb, sokkal könnyebben a 
szükséges módosított áramlási irány rendezettséget felvenni képes egységekre kell bomlani, és 
csak a már megfelelő, egyesülő, összetartó irányba haladva ezt követően egyesülhetnek a már 
jó irányban áramló, már digitális részecskék. Ez megváltoztatja a régi-új szervezetek 
minőségét, eredőjét, és az idegen térrészekbe behatolók kísérőket és útikalauz részecskéket 
kapnak. A közvetítő még azt is feltételezi, hogy fontos más oka is van a nagy és 
melegfúziósan fejlett felmenői élettérbe behatolásnak, nemcsak a megtermékenyítés és a 
kölcsönös megtermékenyülés, a jó hatáscsere, hanem ez a melegfúziós irányban sokkal 
fejlettebb környezet áramlási és tudatrendező hatása kell ahhoz, hogy a folyamatban későbben 
bekövetkező galaxis főszimmetrián a bolygók és a Naprendszer viszonylag a legkevesebb 
változással épségben, áthaladhasson. 
 
Ha a bolygóink a melegebb befogadó rendszerben a hidegfúziós megtermékenyítő, 
elfolyósodó ondósejtek, akkor a környezet heves reakciókkal várja és fogadja be, amely 
később vegyülés és a közösségben maradó útikalauzok, kísérők kicserélődése mellett, nagy 
életnyomással, nagy flerrel fog kilökődni. 
 
Egy kis kitérő, a kb. 30 millió évvel ezelőtt, 8-ad galaxisévvel ezelőtt kialakult téridő eseményről, 
amelykor a mai USA területén kitört a minden ismert idők egyik legnagyobb tűzhányója. A kitörés az 
ismertek közül a legnagyobb volt, és a jégtavak vizét elvezető tűzhányó a vizes jégár elvezetésével a 
jelenlegi szárazkanyont létrehozó. Közel 800 km-es kaldera arra utal, hogy a forró pontot létrehozó 
eseményt egy a Föld másik felén becsapódó nagy idegen test okozhatta, tehát ehhez közel, de nem 
szükségszerűen éppen ellenben kell lennie egy hatalmas, valószínűen tenger alatti sülyedéknek, 
katlannak, amely azóta akár már üledékkel is feltöltődhetett. Néhány évszázadon belül, vagy akár 
korábban is hasonló, de nem nyolcad, hanem főeseményhez készül a bolygónk. Mielőtt elérnénk a 
Napnak és a bolygók többségének sem teljesen idegen térség melegfúziós belső centrumát, a befelé 
ható már rossz irányú áramlástól sok eseménynek el kell térítenie a nem mindig pontos irányba haladó 
Napcsaládot, mert nemcsak régen járt erre, és azóta sok minden megváltozott, de a jelenlegi áramlási 
iránya és állapota még nem eléggé fejlett az ottani pokoli változás sűrűség megértésére. 
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Sorsforduló és fejlődési periódusváltás 
 
A téridő határfelületeinek az átlépésekor, a hatások egyenlőségének a terében, a megszűnő 
különbséggel már nem összenyomott, vagy a hiánnyal nem összetartott szervezetekben 
szabaddá és lehetőséggé válik a döntés, a választás, a merre tovább és kivel mivé fejlődjek 
kérdésében. A függetlenség pillanataként, a melegfúziós, addig eltartó, kinevelő szülői térrész 
elhagyásaként, az első önálló komoly és felelős döntés a hitről és a bátorságról, arról szól, 
hogy a kialakult élethelyzetben, azonos térben és szervezettségben maradjon, vagy 
változtasson a sorsán, és előre, vagy hátra fejlődjön. A választási lehetőség egyike a 
bátorságról és a vakmerőségről szól, arról, hogy a téridős fejlődési határfelületet, felmenői 
életsíkot elérő választó, az átlagos vegyes izotróp közös rétegbe kikerülő, nagykorúvá váló 
szervezet, a nála fejlettebb téridős állapot felé, a jövő felé ható irányban, a veszélyesebb, de 
rövidebb, viszont érdekfeszítőbb, nehezebb melegfúziós, de radikális, egyenes utat válassza. A 
másik lehetőség a múlt felé kerülőt téve, a hosszabb, de már ismert úton, másokra is figyelve 
kevésbé radikális úton haladjon, fejlődjön az egyéni céljai felé. A visszafelé, a múlt felé, kifelé 
vezető út kellően átlátható, és mivel toroid szervezetekről van szó, nemcsak a radikális 
melegfúziós irány, hanem a visszafelé haladás is elvezet a tervezett célokhoz. A kifelé fejlődés 
azonban egyre nagyobb életfelületekre juttat, amelyeken már nem lehet a komplexitás felé 
fejlődni. Ebbe az irányba fejlődő szervezeteknek egyre kisebb részlehetőség, szakosodási 
résztevékenység marad, amelyre viszonylag könnyű betanulni, amelyen könnyebb a nem túl 
nagy tudású részecskéket kellően azonosakkal helyettesíteni, leváltani, elértékteleníteni. A 
befelé fejlődésben azonban sokkal nagyobb a tülekedés, és minél többen jutnak be a leszűkülő 
központi életrésekbe, állásokba, annál keskenyebb szeleten, de annál koncentráltabban, 
célratörőbben és mélyebben lehet bejutni a szervezetek gyorsabban fejlődő, több energiát 
újraelosztó, az oda sikeresen beilleszkedőket jobban melegítő belsejébe. Ha az életáramlás 
céljának nem a mielőbbi célba értést, sok energiához, tehetős hatalomhoz, sok változtató 
képességhez és az időelőnyhöz jutást, hanem az aktív érdekes és változatos részvétel, a 
személyes átélés, és a saját döntés, a választás alapján kapott sors elviselésének a lehetőségét 
tartjuk, akkor a radikális ki vagy beáramlás lehetősége a háttérbe szorulhat. Az ilyen nagyobb 
szimmetriát, több cél lehetőséget adó átlagosabb életáramlás, a harmadik út, még kellően 
érdekes, és még megfelelően sokak által a tudattal is követhető lineáris változás felé fejlődhet. 
A sokkal körültekintőbb, kevésbé radikális, a lehetőségek életakadályait kerülgető, újra vegyes 
és egészséges életállományba fejlődő genetikai frissítések, és az élet differenciálódása közben kiforró, a 
nem oda való, túl eltérő, túlfejlett hatásokat leülepítve, vagy habként az átlagos tömegből 
eltávolítva, a túl idegen hatások beáramlása miatt végigsöprő járványokkal terelik az életet a 
rossz fejlődési irányoktól a nagyobb szimmetria, a megújulás és a sikeresebb keveredés felé. 
A globális életbuborékok burkainak az átszakadásakor, a vegyessé váló élőrétegbe nagy 
mennyiségben bejutó, túl idegen genetikai variációk, elrontva az élet már nem igazán jó 
szimmetriáját, jelentős egészség zavarokat, járványokat hoznak létre, és mintha megtervezett 
beavatkozás lenne, egyes speciális genetikai csoport dominanciáját csökkentő, a kihalásukhoz 
vezető változásokat okoznak.  Az élet differenciálódása közben, nagyobb méretre felfújt, nagyobb 
életnyomású, melegfúziós, (az időegységre jutó változás sűrűségben gazdagabb), és hidegfúziós, az 
átlagosnál is kisebbre összehúzódó, kisebb tömegszámú egységekre lebomló, egymástól eltérő 
életbuborékok fejlődnek ki. Ha az életnyomás erősen ingadozik, a már nagyon felfúvódott 
életbuborékokat belülről a szélsőséges irányba tágítva fejlesztő, a megszokottnál lényegesebben 
jobban lecsökkenő környezeti külső életnyomás átviheti a tűrési értéken, és az életcsatornák, 
az erek elpattanásával, agyérgörcsöket, kellő életrugalmasság hiánya esetén akár az egész 
szervezetre átterjedő globalizációt válthat ki. Ugyanezen szélsőséges változáskor a már nagyobb 
életnyomású életbuborékokra a környezeti külső nyomásnövekedés, vagy és a bennük kialakuló 
nyomásesés lényegesen kedvezőbb irányba módosítja a kialakult egészségi állapotot. Ha a már 
nem teljesen egészséges, valamelyik szélsőséges irányba nagyon elfejlődött szervezeteket, a 
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már a lehetőségeinél nagyobbra kitágult életbuborékokat még nagyobb, még szélsőségesebb, a 
tűrőképességet meghaladó tágulásra késztetik, ez nekik a kialakult egészségi állapotot elrontó 
hatású, míg az adott időben a még alacsony életnyomásúaknak a belső nyomásnövekedés, 
vagy és a környezeti nyomásesés a nagyobb rugalmasságú kicsiknek jót tesz. Az ilyen irányú 
környezeti viszonyváltozásban a kicsik csak átlagossá, és az átlagosabbak nagyobbakká 
válnak, de a már túl nagyokat, a már nem elég életrugalmasságúakat a túl erős váltakozás 
felfújva felbomlasztja, és a globalizálódott buborékokból kiszabaduló, felszabaduló 
részecskéiket, az addig megszokotthoz viszonyítva ettől lényegesen eltérő, meleg és 
hidegfúziósabb belsőbb vagy külsőbb rétegbe, a másvilágra juttatva erős differenciálódásra 
készteti. A közeghatáron, a bizonytalanság téridején áthaladás továbbfejleszti, továbblépteti az 
életet, és miként a földrengéseket kiváltó lemeztáblák egymás alá,- fölé csúszását okozó, 
differenciálódása, a végessé vált rétegek nagyobb sűrűségű, nagyobb teherviselő képességű 
szélei alábuknak a belsőbb rétegek felé, eközben felemelik a még kisebb sűrűségű, e teher 
viselésére még nem eléggé fejlett, nem elég nagy sűrűségű, fiatalabb rétegeket. Az addig a 
megszokott körfolyamatban keringésből ilyenkor alakul ki életspirál, mert az egymáshoz 
képest a kritikus feszültséghatárnál, (a gyenge engedő szemnél, a törési zónánál) a radikális, (radiális) 
irányba eltolódó rétegek ettől kezdve nem azonos fejlettségű réteggel folytatódnak, hanem 
csigába csavarodó, tőlük eltérően fejlett réteg mellé kerülnek, azokhoz keverednek. Lásd a 
tektonikai kéreg eltolódási rajzokat az atlaszokban és az Interneten is. Ezek az eltolódások radiális irányú 
feláramlásokkal és leáramlásokkal a légkörben, az aura rétegekben is folytatódnak, 
lejátszódnak, csak itt sokkal hamarabb megtörténik a feszültség kiegyenlítődés, mielőtt még 
nagyon nagyra halmozódnának az egymás mellé került különbségek. 
A körfolyamatok életspirálba eltolódása, a bonyolultság eltérő halmozódása, a már bomló, 
egymás felé érdektelen életformák helyett új, egymással jobban összeférő, érdekes újszerű 
keveredést és vegyüléseket, és közben az egymástól eltávolított túl nagy azonosságúaknál a 
téridőben és a genetikai állományban is eltávolodásokat hoz létre. A térben és időben 
egymástól eltávolodó, és a most-már nem egymást feszítő, nyomó, akadályozó azonosság 
valószínűen erős érzelmi állapotváltozáson fejlődik át, amely következtében a tőle eltávolodó, 
lassan mássá fejlődő, de még sokáig nagy azonosságú rokonokból, egymásra jobb érzéssel 
emlékező, a bajban jobban összetartó, információs és más hatásokkal egymást a sorsforduló 
után is segítő, együttműködő képesebb, kapcsolatot tartó életvariációk alakulnak ki. 
 
Az egymás és egy közös térrész, az összetartás felé áramló részecskék, ha nem terelik őket az 
összeérés előtti állapotokban külső irányba, hamarosan nagy erejű, a kialakult bonyolultságot, 
az életet visszafejlesztő, egyidőben összegződő nagy erejű impulzus eseményt válthatnak ki. A 
szent keresztáramlás, és a rétegnyomás miatti rétegváltás a végzetes összeütközéseket 
megakadályozó térben és időben is eltolás, elterelés, ennek az életet és a kialakult 
folytonosságot visszafejlesztő végzetes impulzusnak a megakadályozása. Az élet áramolhat 
azonos síkban, egydimenziós irányban, történhetnek vele magányos téridőben egybeeső 
találkozásokkor impulzusok, de ha ez nem egyszerre, nem túl közel egymáshoz, időben, vagy 
a térben eltolódva fejlődik ki, akkor nem alakulhat ki belőle végzetes egyidejű esemény, az 
elért bonyolultságot valahol nagyon visszafejlesztő, vagy és az életet is a kezdet állapotába 
visszavető újabb ősrobbanás. Ha két autó, vagy két repülő, vagy bármilyen egymás felé túl 
gyorsan haladó tárgy, személy vagy szervezet, közös életsíkon, azonos ponton egymással túl 
nagy sebességgel találkozik, a térben és időben is egybeeső találkozásból, kellő 
életrugalmasság esetén számukra túlélhető érdekes, izgalmas esemény, vagy túl nagy sebesség 
különbség és rugalmatlan ütközés esetén végzetesen visszafejlesztő impulzus, szétszóródás a 
kialakult térszerkezeti állapot szinte teljes megváltozása alakulhat ki. Ha azonban, kanyarban, 
alul és felüljáróban, a térben vagy az időben eltolva elkerülik egymást, a mindkettőjüket 
erősen visszafejlesztő esemény elmarad, legfeljebb az aurájukban változó részecskéik élik át a 
revolúció gyorsabb időszakát. Az eltolás lehet vízszintes, vagy-és függőleges síkban, szögben 
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egymáshoz képest elfordulás, de lehet időbeli eltolás is, amikor az egyik a baleset elkerülése 
érdekében fékez egy kicsit, vagy és a másik gyorsít. Az élet, amelyet élünk, ezen felismerések 
megértésével, alkalmazásával, segítségével fejlődött ki az elért ma ismert, máshol még ennél is 
sokkal nagyobb bonyolultságra. Az egymást térben, időben, minőségben, állapotban, 
fejlettségben elkerülő, ezért túl nagy összetűzésbe, végzetes impulzusba nem kerülő 
szervezetek megtanulták az életáramlásra, az együttáramlásra, az események, élmények 
megismerésére, átélésére alkalmas életidő meghosszabbítását, és ezzel elérték a bonyolultság 
egyre nagyobb növelését. A túl bonyolult élet azonban, mint mindenben amelyből már túl sok 
van, a túl nagy, vagy túl fejlett dolog már nem olyan jó. A túlzás és a mértéktelenség nem 
javítja, hanem rontja az életesélyeket, az élet lehetséges jósági fokát, minőségét. Amiből 
helyileg egyszerre a lokális igényhez képest túl sok alakul ki, az az életminőség életversenyre, 
időversenyre kényszerülve már egymást akadályozza a kellően szabad külön áramlásban, az 
egyébként lehetséges nagyobb szabadságfokban. A térben vagy és az időben eltolódás az 
egyidejű túl nagy átalakulásokat az időben események egymás utáni sorba rendezett sorrendjébe, 
életfolyamatba elosztva, kellően folytonossá teszi. A három egyidejűleg együtt élő generáció 
nemcsak az időben, hanem a fejlettségi állapotában is 25 % egy emberöltőt eltolódik. Ha 
valahol nagyon nagy, túl sok azonosság fejlődik ki, az együttérzés és az azonosan érzés, az 
együtt növekedő nagyság, az együtt növekedő feszültség a térben és időben is halmozódik, 
akkor a hatásokban halmozódó térrész nagyon gyorsan kitágul, ebben az állapotában 
szélsőségessé, robbanó képes állapotúvá válik. Ha tehát túl sok azonos, egymást gerjeszteni 
képes részecske kezd el időfolyamatban, vagy a térben eltolt, szabályozott fúzió helyett 
egyszerre, azonos térrészben szaporodni, akkor az időegységre jutó túl nagy részecske 
szaporodás, hatalmas halmozódást, életrobbanást hozhat létre. Kellően nagy tömeg és 
nemlineáris felfutás esetén olyan erős, nukleárisként ismert egyidejű impulzusba halmozódást, 
robbanást hozhat létre, amely akár csillagokat is szétszaggathat, olyan tágító erőket indíthat el, 
amelyekkel galaxisokat is eltávolíthat egymástól, felbomlaszthat. 
 
 
Mit lehet tenni a természet viharaival, gerjesztésével szemben? 
A környezetben lévő Nappal együtt áramló Földdel és az általuk elkerülhetetlenül a nagyobb 
életbuborékok áthatolható határfelületeivel valószínűen semmit. Hinni kell az Istenben, az élet 
szervezőiben, a felettünk is működő Gondviselésben, de amikor az emberiség, vagy a bioszféra, 
esetleg a Földbolygó részecske tömege, érdeke valahol a téridőben erősen kisebbségbe kerül, a többség érzése, 
akarata e rendszerben érvényesül. 
Lefelé és befelé, a kisebb részecskéink felé azonban mi is hatóképesek vagyunk, lehet tenni 
érte, hogy a környezetben miattunk és általunk ne romoljék el az élet. Szabályok 
betartását nemcsak másoktól kell elvárni, hanem magunkat, a társainkat, és a környezetünket, 
a gyermekeinket is nagyobb szabálytartásra, nagyobb kompromisszum készségre kell 
nevelnünk. Az élet és a szervezettség hossza, legalábbis a statisztikai valóság szerinti eredője 
valószínűen az életáramlás és a természet közös szabályainak a betartásától is függő.  
Ha a nagyobb szervezetekben élő kisebb átlagosabb szervezetek joggal elvárják, hogy felettük a 
gondviselés működjön, akkor a bennük élő még kisebbek is joggal várhatják el tőlük, hogy felettük az 
átlagosabb, nekik életteret adó szervezetek gondviselőként segítsék az életüket. 
Ha az átlagos szervezetek joggal elvárják, hogy a nekik életteret adó nagyobb szervezetek betartsák a 
téridő, és az élet szabályait, hogy nekik kiszámíthatóan változó, kellően érdekes, de őket a külsőbb 
környezet durva hatásaitól még megfelelően megvédő biztonságos életteret nyújtsanak, akkor az ilyen 
szervezetekben élő még kisebb életbuborék szervezetek is joggal elvárhatják, hogy a nagyobbak és az 
átlagosok velük szemben is betartsák, megtartsák az élet Univerzális, mindenkire egyformán kötelező 
szabályait. Ha a részecskéik felett gondviselői lehetőséget kapó szervezetek, a rájuk jutó gondviselői 
kötelezettségeket, a saját szintjükön az élet szabályait, a kötelezettségeiket megfelelően betartják, ezek 
betartása esetén a felettük Gondviselőként működő nagyobb energiaszintű, a bonyolultságban és az 
együtt élő képességben fejlettebb, rájuk hatóképes szervezetektől ezekkel arányos jogokat kaphatnak. 
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Amely szervezet, bármely életszinten nem tartja meg az élet és a természet, az isteni közösség 
egymással szemben megtartandó szabályait, az ne csodálkozzon azon, ha vele szemben sem tartják 
tiszteletben a jogait, főleg, ha nem teljesíti az elvárt jogokkal összhangban a betartandó 
kötelezettségeit. A jogok a kötelezettséggel együtt járó, egymással elválaszthatatlanul összekötött 
sziámi testvérek, amelyeket ha megpróbálnak szétválasztani egymástól, külön-külön mind a kettő 
betarthatatlanná, szimmetria hiányossá, az életműködést segítő helyett azt gátlóvá fejlődik. 
 
 
 
A hidegfúziós vírusok útja: 
 

Az élőrétegekbe és az átlagos életterekbe, kívülről és belülről is idegen részecskék és 
szervezetek áramlanak be, és sokszor a kelleténél többen, vagy nagyobb lendülettel érkeznek. 
A legtermészetesebb és legkönnyebb beépülés, lágyabb, sérülés nélküli landolás a vizekben 
lehetséges, amelyben a fékeződés a legkevesebb durva kölcsönhatással jár. A vizekben 
landoló, a külső környezetből beérkező, beáramló hidegfúziós vírusokat, a változás terheit és a 
beérkezők lendületét is együttviselő, apró átlagos részecskék nemcsak kíméletesen fogadják, hanem 
talán nekik a legnagyobb az azonosságuk, a külső régiókból érkezőkkel. Ha az izotróp 
környezetben egyenlőség és igazságosabb teherelosztás, az élett terheinek az együttviselése 
feltételezhető, akkor jogos az elképzelés, hogy az ilyen, minden lehetséges közeggel a 
folyadék rétegek, folyadék buborékok, szervezetek a legnagyobb azonosságúak. Akár az is 
elképzelhető, hogy a bolygók egy szilárd jégszerű, már megismert állapotú Univerzumban 
gördülnek, és a gördülésükkel folyékonyabb állapotban tartják, vagy és megolvasztják a 
környezeti közeget, aminek a hatására a tetszhalott állapotból felengedő hidegfúziós 
részecskék, elfolyósodnak, elpárolognak, akár közvetlenül, mint a szárazjég, megolvadás 
nélkül elporlódnak szublimálnak. 
A vizekben elnyelődés, a lendület lefékeződése már a külsőbb rétegekben és a felsőbb 
felhőkben és a vízgőz Orgon buborékokba is lehetséges. Ez a beépülés lágy befogadást és 
sérülés nélküli fékeződést tesz lehetővé. A védő életbuborékokat adó vízcseppekben tehát sok 
idegen, távolról indult részecske érkezik a melegfúziós irányban fejlettebb rétegekbe, amelyek 
a környezeti közegen, rétegeken áthaladás közben véges sebességgel érkeznek, a relatív 
szabadesés közben fékeződnek.  A vízcseppekbe beépülőket megfigyelhetjük a Brown hatással, 
mozgással, amelyben, a vízben nyüzsgő, rezgő, a térben áramló beérkezők hatására a vízcseppekbe 
bejutó élet folyamatosan taszigálja az oldatba juttatott ezüst nitrát vagy egyéb, a csillogása miatt jobban 
észrevehető jelenlét jelzőket. A viharfelhőkbe és régiókba kerülők, az elektromos töltésektől, a 
kisülésektől és az egymásra ható impulzusokban is megváltoznak, tovább differenciálódnak, 
egyesek azonos irányba társulnak másokkal, és a lendületben és a feszültségben is töltött 
hidegfúziós lineáris csoportjaik, a feszültség kisülésekor villámként ide-oda cikáznak. A 
kellően fékezetten leérkezők nemcsak az édesvizű patakokba, tócsákba, folyókba és tavakba 
kerülnek kellően kíméletesen, hanem a növények levelei, a füvek is lágyabbá, fékezettebbé és 
kevésbé differenciálóvá, az eredeti állapotukat megőrző képessé, nem nagyon megváltozóvá 
teszik az érkezésüket. Amíg azonban a másféleséggel még nem nagyon szennyezet, az idegen 
változatokat befogadó, de a lokálisan már telített, túl nagy azonosságú részecskéket elszállító 
folyók miatt az ilyen természetes vizek szabad vízgyűjtő területére érkezők, még kevesebb 
idegen, ellenérzéssel fogadó részecskét tartalmaznak. A beérkezőket begyűjtő életforrásokból 
az élet patakjaiban továbbáramlók egy kicsit az elődeik által már egyirányúsított, azonos 
irányban együttáramló közegbe érkeznek, a kisebb ellenállású folyásirány kevésbé fékezi a 
beérkezők tovább áramlását, továbbfejlődését. A beérkezési területen kialakuló túltöltődést a 
víztároló gátjai, a csermelyek és a patakok partjai megakadályozzák, a többlet kialakulása 
esetén a túltöltődés átfolyhat az élet potenciál gátjai felett. Bár a nagyobb együttáramló folyók 
még meghatározható irányeredővel a magasabb potenciálú felsőbb rétegekből az alacsonyabb 
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potenciálszintű térrészekbe viszik a területi vízgyűjtők feleslegét, az áramlási irány 
rendezettség itt még elég egyértelmű. 
A magas biodiverzitású sokféleséggel rendelkező tengerekben azonban már nem olyan azonos 
irányba rendezett, gyorsabban fékező izotrópabb környezet fogadja a beépülőket. A folyókban 
kialakuló, egyre nagyobb közös tömegbe épülő, és a tengerekbe beérkező életváltozatokat 
fogyasztó, torlódást létrehozó sokféleségben mindig van szakosodott fogyasztó, aki rögtön 
ellenáll, átalakítja, megváltoztatja, befogadja, vagy és bekebelezi az idegen jövevényeket, 
amelyek átalakítására a szervezetükben, vagy a környezetükben folyamatos igény van. Amely 
beérkező minőséget nem veszi fel azonnal a sós és édesvíz keveredésében kialakuló izotróp 
környezet, a szükségteleneket, amelyekből éppen túl sok azonos érkezett, amelyekből már 
telített a környezet, a velük túl nagy azonosságúak fogadják, tovább differenciálják, 
megváltoztatják és az adott környezetben a hasznosságuk és a szükségességük szerint 
magasabb bonyolultságú szervezetekbe építik. A nagyobb változás sűrűségű, nem nagyon 
kivételező izotróp óceánokban a differenciálás gyors és hatékony, a nagyobb sűrűségűek 
hamarabb áthaladnak a fogyasztóik emésztő csatornáin, és kibocsátás után leülepednek az 
iszapba, a tengerfenék gödreiben, a továbbhaladást megakadályozó potenciál völgyekben 
mangán és más ércgumók formájában kiválnak az eltérő környezetből, nagyobb azonosságú 
gumókba épülnek. Az izotróp közeg szelekcióját és változás sűrűségét nem jól viselők kisebb 
sűrűségűvé válnak, kitágulnak, és buborék közösségben, határfelülettel védve, már 
melegfúziós irányból hidegfúziós irány felé fejlődő Orgon életbuborékként feláramlanak a 
kisebb sűrűségű levegő közegbe, vagy azon át a kellő azonosságú élőréteg közeghatáráig 
áramolhatnak. A nagyobb bonyolultságú rétegekben nem megtapadni képeseket, az 
energiaszintjüknél és a képességgel fenntartható térméretnél, (buborék méretnél) nagyobb teret 
elfoglalók hamarosan kiszorulnak a hozzájuk képest a megmaradó képességben túlfejlett 
mélytengeri környezetből, és feláramlással az életkörforgásban visszafordulnak a külsőbb 
rétegek felé. A magas biodiverzitású tengerek tehát a beérkezőknek nagyobb ellenállást 
támasztó torló, a továbbfejlődő életet tovább differenciáló réteget jelenthetnek. Nem így a 
mocsarak és a lápok, a pangó vizek.  
Az izotróp csillagközi isteni térrészből, e közös réteget, élethálót elhagyók a csillagok és a 
bolygók, a nagyobb változás sűrűségű rétegei felé áramlás közben a hideg környezeti 
közegben lefékeződött elődeiket, egymást utolérő csoportokban, együttáramló szervezetekben 
közelítik meg. Amikor egyre nagyobb energiasűrűségű, egyre nagyobb tömegszámú, egyre 
jelentősebb ellenálló képességű részecskéket tartalmazó külső rétegekhez érnek, az 
azonosságuk szerint sokan lefékeződnek, elterelődnek, megváltoznak, és vagy megváltozó, 
nagyobb áthatolóképességű társaik tudnak csak továbbáramlani. A kölcsönhatóképes 
rétegekben fékeződő közös tömeg az eltéréstől függően folyamatosan ritkul, szétszóródik, a 
közös raj különálló részecskékre, egyre kisebb csoportokra bomlik, és egyre eltérőbb alakban, 
formában, célratörőbben közelednek a belsőbb rétegek felé. A nagyobb azonosságúak 
hamarabb kiszűrődnek, megváltoztatnak, vagy elterelődnek, differenciálódnak, és csak a 
nagyobb áthatoló képességű, ismét áthatolóképesség és fejlettség, egymás melletti kitartástól 
is függő lineáris sorba rendeződve, füzérsugárként, egymást követve, azonos áramlási 
rendezettségű együtt haladással juthatnak egyre messzebb a belsőbb, fejlettebb rétegekbe. 
Miként már megismertük a bolygók együttállásánál, és megértettük az egymás mögé besorolás 
egy idegen nagy életbuborékba, szervezetbe behatolás érdekében, a legkisebb ellenállású 
alakzat, egydimenziós sorrendbe szerveződését igényli, amelyben a legfejlettebb, melegfúziós 
anyaszervezet halad elől, utána az általa védett fiatalabb utódai, majd a sort a nagyobb, már 
majdnem felnőtt bolygó részecskék fogadják, úgy tűnik, hogy a kor, vagy és a fejlettség 
szerint. Az elöljáró,  melegfúziós irányban a legfejlettebb szervezet azt sejteti, hogy az idegen 
nagy életbuborékba befelé haladáskor, kezdetben hidegfúziós, túl idegen, túl rendezetlen, vagy 
csak eltérő rendezettségű rétegeken át halad az út, akik az elől haladó Nap anya tekintélyét és 
fejlettségét észlelve, talán nem támadják meg a jó vezetővel haladó karavánt. Amennyiben jó a 
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szerző megérzése, akkor a beérkezés során a Napot nemcsak a belső bolygók, hanem az egész 
saját életspirálon áramlók is követik, tehát a kialakult időspirál, életspirál mintegy betekeredik 
az idegen környezetbe. Ha most onnan folytatjuk a gondolatsort, amelyet már a bolygónknál 
megismertük, hogy a felénk áramló üstökösöknél, és az aszteroidáknál is elől mindig az 
elöljárók, az egymás mellett jobban kitartó, egymással összefonódott közös tömeg áramlik, 
akkor megérthető, hogy őket hátrább követik az átlagosabbak, a könnyebben lebomlók, a 
külsőbb rétegekben már kölcsönhatásba és ezzel megváltoztatásba, differenciálódásba, vagy 
elterelésbe terelődők. Hátul a lemaradók és a leszakadók sokszor már a külsőbb rétegekben 
elakadnak, nem elég fejlettek, hogy egyből a belsőbb rétegekbe áramoljanak. A külső 
rétegekben lefékeződők, elpárolgók, elporladók, a közös együttáramló tömegtől lemaradók 
hozzájuk hasonló, analóg téridő szerkezetű környezetbe kerülve lefékeződnek, nem, vagy csak 
megváltozva mehetnek tovább. Az idegen rétegekben lemorzsolódás egyben megtapadást és új 
keveredési és vegyülési lehetőséget is ad, azzal a különbséggel, hogy az idegen térrészbe 
beáramlók a jövevények, a helyieknek idegenek, akik hidegfúziós vírusokként kellően mások, 
de lendületenergiával a már nem nagyon áramlókat megtermékenyíteni képesek. Az ilyen 
megtermékenyítő, lendületes részecskék tehát az idegen analóg szervezett rendszerbe 
beáramolva hidegfúziósoknak számítanak, akik a helyi szokásokat és az elvárt rendezettséget 
még nem nagyon ismerik, ezért befelé haladva hozzájuk kellő azonosságú, a helyi 
szokásokban, törvényekben és az elvárt áramlási rendezettségben is jártas társakat, kísérőket, 
úti kalauzokat kapnak. A fogadók rendszerint statikusabbak, vagy más nagyobb saját spinnel 
töltöttek, vagy és a beérkezők fékezésekor, a kialakuló közös impulzusokban együtt töltődnek 
fel. A bolygók együttállása és beáramlása egy idegen nagyobb felmenői életbuborékba éppen 
olyan folyamat, mint a mi külső légtéri rétegeinken át hozzánk érkező idegenebb, 
lendületesebb idegen vírusok beérkezése. Ez miatt e résznél sokszor átkapcsol a közvetítő a 
bolygónknál már megismert analógiára a folyamat bemutatása, a megértés segítése érdekében. 
 

A külső rétegekből beérkező, az addig velük együttáramló közösségtől lebomló, a 
továbbáramlóktól lemaradó hidegfúziós vírusok először a külső rétegek fotonjaival, 
elektronjaival, protonjaival és atomjaival találkoznak, és ha elég nagy a téridő szerkezeti, a 
fejlettségi azonosságuk, akkor már ezekben a rétegekben lefékeződnek. A lefékeződők egy 
része megváltozik, valamely őt fékező fogadó részecskével közös szervezetbe, párba egyesül, 
szaporodik, másodlagos, harmadlagos következmények, nagyobb áthatolóképességű, 
továbbáramló utódaik keletkeznek. A továbbfejlődők, a külsőbb rétegek akadályait 
könnyebben vevők egyre nagyobb bonyolultságú, egyre nagyobb energiaszintű, együttfejlődő, 
nagyobb tömegszámú, speciális bonyolultságú közösségeket létrehozó rétegekbe kerülhetnek 
az idegen szervezett életbuborékba, élőrétegbe befelé haladás során. 
A proton fejlettséget elérők a proton rétegben kiszűrődnek, bár egy részük a tömegi és a tudati 
tehetetlenség, vagy és a fejlődési türelmetlenség, a túl gyors fejlődési vágy miatt az ideális 
állapotnál tovább áramlik. Az idejében nem lefékeződők, a kelleténél nagyobb vehemenciával 
áramlók csak akkor fékeződnek le, és terelődnek vissza a velük nagyobb azonosságú rétegbe, 
amikor már megértik, hogy a saját képességüknél, vagy és a közben eltelt idő és események 
alatt megöregedő szervezetük változtató képessége, vergődése már nem elég a hozzá képest 
túlfejletté váló rétegben megmaradáshoz. Ha már megérti, hogy az elveszet, őt elhagyó 
fiatalsága, a lendülete már a múlté, hogy már nincs sok keresni valója a hozzá képest már túl 
fiatal, a saját ideológiájához, erkölcsi és etikai mércéjéhez képest túl vadul változó valóság 
rétegében, számot vet, rendet tesz a dolgai közt, befejezi a lezáratlan ügyeit. Az ilyen 
szervezet búcsút mondva a már a tudatával egyre nehezebben megérthetően változó rétegnek, 
hozzámérhető fejlettségű, a saját elvárásainak megfelelőbben változó párhuzamos valóságot 
keres magának. A rétegükből kiöregedő szervezetek valószínűen választhatnak, hogy kisebb 
változás sűrűségű, kevesebb energiával, változtatóképességgel is fenntartható külsőbb, 
egzotikus, már régen ismert, részben elfelejtett, sokkal lassabban változó ősi állapotú rétegbe 
mehetnek, pihenni, revolúciós regenerálódó, felüdítő időszakot eltölteni, amelyben bármikor újabb 
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elragadó kapcsolatba kerülhetnek egy lendületes, befelé, vagy kifelé, esetleg az élőrétegben 
lamináris irányba áramló kellő azonosságú másik szervezettel. A találkozás nemcsak újabb 
impulzust és mássá fejlődő új evolúciós időszakot, hanem új lineáris életet hozhat számukra. 
A proton rétegnél fejlettebbek az atomi fejlettségű rétegekig eljutva, szintén a velük kellő 
azonosságú rétegben nyelődnek el, fékeződnek le, és a Hélium fejlettséget és tömegszámot 
elérő részecske közösségek a hidrogén fejlettségű hidegfúziós külsőbb réteg, és a Lítium 
fejlettségű és nagyobb tömegszámú belső réteg közötti élőrétegben, egy időre a rétegben 
keringők közé besorolva akár lamináris életáramlásra terelődhetnek. A nagyobb tömeggel 
érkezők, és a környezet gerjesztése ellenére is együtt maradók tovább áramolhatnak, és 
eljuthatnak a Berillium, vagy és a Bór téridős elrendezésű, fejlettségű részecske szervezet 
rétegébe, míg a még nagyobb változás sűrűségben is együttműködő képesen maradók tovább 
áramolhatnak a szén és a Nitrogén fejlettségűek élőrétegének tekinthető, az idegen szervezett 
rendszer belsőbb élőrétegei felé. A továbbáramlás közel azonos hatóképességűek általi 
lefékeződést hozhat létre, amelyben nem szükségszerű a teljesen analóg állapot, a fékezők 
lehetnek kisebbek, vagy nagyobbak, eltérő téridő szerkezetűek, de a kinetikai eredőben közel 
azonos energiaszintűnek de ellenirányúnak, tükrözött téridő szerkezetűeknek kell lenniük. Az 
atomi sorozatot elérők a belső és a külső élőréteg, azonossági határ elérése után már 
körforgásba terelődve, át-áthatolhatnak a nagyobb energiaszintűek fejlettebb rétegein, de 
legfeljebb átmeneti szállítóként, egy-egy célfuvar, körforgás, életperiódus erejéig. A saját 
képességüknél sokkal fejlettebb környezetbe, rétegbe bejutók hamarosan olyan nagy 
gerjesztést kapnak, amely miatt hamarosan ráébrednek, hogy nem sok keresnivalójuk van, a 
hozzájuk képest eltérő erkölcsi, ideológiai, vagy – és más etikai, morális értékrenddel bíró 
élőrétegekben. Az atomi fejlettségű részecske közösségek, bejuthatnak a náluk nagyobb 
bonyolultságú molekulák téridejébe, szervezetébe, amelyben növelve a belső azonosságot 
változtathatnak a bonyolultságban náluk fejlettebb részecske szervezet külső rétegében élő 
hidegfúziósabb, vagy és a belsőbb melegfúziósabb, nagyobb azonosságú állományán. 
A túl nagy lendülettel, főleg a terhet együttváltozva viselő, külső idegen, hidegfúziós 
rétegekből érkezők, a velük térszerkezeti azonosságban elég fejlett felső légtérben éppen felső, 
külső életfordulóba kerülő, és általuk megfékezett, visszafordított vízgőz buborékjaival 
találkoznak, amelyekbe beépülhetnek, és egyre nagyobb, az életváltozás terheit ekkor még 
együttviselő, egyre nagyobb közösségbe, elnehezedő vízcseppekbe épülve haladhatnak tovább 
a céljaik, a nagyobb bonyolultságban fejlettebb élőrétegek felé. A nagyobb azonosságú 
közösségekbe épülők közé azonban nemcsak a szomszédos rétegből érkezők kerülhetnek, 
hanem sokkal távolabbi, idegenebb, eltérő szokásokkal, eltérő hagyományokkal, eltérő, más 
ismeretanyaggal, más információs tudással rendelkező, hidegfúziós, túl eltérő részecskék is 
bekerülhetnek, akik a nekik nagyon idegen környezetben még sok galibát okozhatnak. 
Gondoljunk csak Tarzanra, vagy a Csontagyúra amikor a dzsungelből bekerül a fejlettebb valóságba. A 
vízcseppekbe kerülő, nagyon idegen, eltérő szokású, nem igazán alkalmazkodó képes vírusok 
bekerülnek az esőcseppekbe, a hópihékbe és a légtérbe már közvetlen kapcsolatba 
kerülhetnek, és ezeken keresztül külsőleg és belsőleg is érintkezhetnek a madarakkal és a 
magasabban fekvő rétegekben lakó hegyi lényekkel. A bolygók pólusainál beérkezők azonban 
nekik megfelelően otthonos, kellően hideg és csak lassan változó, melegfúziós ellenállókban 
ritka környezetet találnak, ezért a beérkezés és a beépülés itt sokkal sikeresebb lehet. Talán 
éppen az hűti le a sarkvidékeket sokkal jegesebbre, mint más rétegeket, hogy az aurák az 
almaszerű szerkezet száránál besoroló rétegei, nemcsak bevezetik, hanem a befelé haladókat e 
hidegfúziós tölcsérekben beérkezőket besűrítik, akikből az élettölcsérben középen és elöljárók, 
a kinetikai rendezettségben, a céltudatosságban és a koncentráltságban a legfejlettebbek a 
kellően támogató, hidegfúziós környezetben akár a bolygónk mélyebb rétegéig is 
behatolhatnak. A hidegfúziós környezetek itt, mint térbeli határfelületek besüppedt átjárói 
bemélyednek a melegfúziósabb rétegekbe, és a torroidokat a közepüknél kilyukasztó 
idegcsőben áthatolnak a beérkezők lendületével is eltorzított határfelületeken megnyitott átjárókon. 
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Einstein térgörbüléses elmélete itt helyes, a bolygóknál és a csillagoknál a beáramlást lehetővé 
tevő pólusoknál valóban begörbülnek, sőt a toroid szerkezeteken áthaladnak a külső rétegek, 
viszont az egyenlítői sík mentén, mint a sombrero kalapok peremei, a Szaturnusznál látható 
módon a közös osztósík mentén kiszélesednek, keskeny peremmel nyúlnak bele a környezeti 
közegbe. A téridő görbület tehát nemcsak a pólusoknál kialakuló bemélyedés, hanem a 
szimmetriasíkoknál UFÓszerű, csészealjszerű kidudorodással a repülést és a környezeti 
közegben a siklást is lehetővé tevő korongban végződik. A pólusoknál bevezető hagymaszerű 
rétegeket lásd az Aspektus 8 első rész könyvében a 11. ábrát. 
A külsőbb rétegekből az átlagosabb rétegekbe beérkező hidegfúziós vírusok közül az 
édesvizekbe bekerülők először a vizek lakóval kerülnek belső kapcsolatba, szóba kerülő 
élőlények a planktonok, (a pólusok környékén termelődik a tengerek hidegfúziós plankton állományának és 
a grillrákok a 40%-a). A fotonokban érkezők, és más tömegbe épült egységekben elnyelődők, 
bevegyülők hamarosan regenerálódnak, és a befogadó rétegben a ki és szétáramló részecskék 
rendezettségét megváltoztatva körfolyamatokba terelik. A beérkezők által radikálisan 
megváltoztatott életsíkok, ferromágneses és paramágneses rendezettségű áramlásokat hoznak 
létre. A sikeresen beérkezők a befogadó környezetben, a kölcsönhatásra már kellően 
fogékonnyá tett, megérintet részecskékkel, körfolyamatokba rendezett, nagyobb azonosságú, 
általunk kb. 1000-szeres nagyítással már látható anyagba, együttváltozó bion csomócskákként 
ismert közösségekbe épülnek. Az erősebben differenciálódók, a sikertelenül beérkezők 
lebomlanak az egységekből, és kisebb, hatóképtelenebb egységekben visszaverődnek, de a túl 
erős differenciálódáskor a lokális túl sok hőváltozás és térfogat növekedés közben 
felfúvódnak, könnyebbekké, (nagyobb térkiszorításúakká) válnak és kifelé, a külső rétegek 
felé áramlanak vissza a nekik túl nagy változássűrűségű, vagy és túl idegen fejlett rétegekből. 
Ezek az egy időre az átlagosabbaknál könnyebbé, a befelé továbbfejlődéshez való 
viszonyukban anti irányba áramló Orgon részecskék alkotják a létrejövő kis toroid buborékok 
felfelé, kifelé áramló részeit. A túlhevülve felfúvódók, a külsőbb, hidegfúziósabb, vegyesebb 
rétegek felé visszaáramlók hamarosan lehűlnek, a külsőbb rétegekben továbbra is befelé 
áramlók lendület és életnyomásától feltöltődve új erőre, új lendületre kapnak, és megújult 
hittel áramlanak vissza a befogadó környezet toroid körfolyamatba. A külsőbb, vagy belsőbb 
rétegekbe beilleszkedők, a befogadó réteg kezdetleges szervezeteként, pl. egy egyszerű bion 
csomóként, vagy örvényes féregként a megtapadást lehetővé tevő rétegben folytatják az 
evolúciós fejlődésüket. A beérkezők azonossága, tulajdonsági eredője és a viszonya a 
befogadó rétegben a velük kölcsönhatásba kerülőkkel megváltozik, és miközben egy részük 
már újra kifelé áramolva, a lehetőségénél egy ideig nagyobb teret kitöltő kisebb tömegszámú 
egységekbe visszafejlődik, a környezetükben lévő befogadókkal egyre nagyobb azonosságúra 
fejlődik. A már újra befelé és egymás felé áramlók az anyagfejlődés irányú áramlásban, a 
körfolyamatba már félig beilleszkedő, visszatérő részecskék, megkezdik a fejlődésüket a 
nagyobb azonosság, és a később nagyobb tömegszámú, nagyobb bonyolultságú, már honosabb 
szervezetekbe a beolvadási lehetőség felé. Minden impulzus, minden fékeződés, minden 
irányváltozás a kölcsönhatásban résztvevők megváltozásával, szaporodásával, több felé 
osztódásával, porlódásával, a szerkezeti minőség átalakulásával is jár. Az azonosságban a 
sűrűsödés, vagy az éppen a ritkulás, a másság felé, egymáshoz képest inverzben fejlődő 
részecskéiből, a befelé és egymás felé áramlók a nagyobb közös hatóképesség, a térben 
koncentráltabb anyagibb állapot felé, és ezzel az elkerülhetetlen a nagyobb együttműködés 
felé fejlődnek. Egy nagyobb életbuborékba beáramló Napcsalád meteorit rajként érintheti, de 
túl alacsony megközelítési szög esetén visszapattanhat a nagyobb buborék valamely hozzá 
képest túlfejlett rétegéről, és akár más irányba továbbáramolhat. Túl meredek szögben, túl 
gyorsan, túl mélyen beáramolva, elhamvadhat, felbomolhat, elpárologhat, de ha megfelelő 
beáramlási szöget és süllyedést, ereszkedést választ, amelyben a beáramlás elkerüli a 
lepattanást és az elhamvadást is, fokozatosan rétegről rétegre egyre beljebb kerülhet, és 
részévé válhat egy nála fejlettebb párhuzamos valóság eltérő, érdekes életváltozásának. 
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A befelé és egy közös cél felé, és egyben egymás felé is áramló részecskék jelentősebb része később 
kikerülhetetlen kölcsönhatásba fog bocsátkozni a közös irány, közös cél felé áramló részecske 
társaival, és várhatóan egy későbbi téridőben az azonos szervezet egymással már szemben áramló 
tagjaivá válhatnak, akik egy ideig történő együttáramlás után, egymásról differenciálódva az utjaik 
elágazhatnak, eltérő irányba, a saját külön életcéljaik felé fejlődhetnek tovább. Ha a befelé és egymás 
felé áramló részecskék a nem kellő körültekintéssel, nem elég előrelátással megválasztott cél felé 
áramlásban, lefékeződnek és torlódnak egymáson, egymást akadályozva, vagy kompromisszumban, 
közös irányban egyesülve egy időre együtt áramlanak, haladnak a következő nagyobb életakadály, 
határfelület eléréséig, vagy elporlódnak egymáson és sokkal kisebb hatóképességű egységekre 
fejlődnek vissza. 
 
 
 
Átugrások a természetben szervezetekről, másik szervezetekre: 
 
Az analóg történet alapján megérthetővé vált, hogy a napcsillag és bolygó utódjai látogatást 
tesznek egy a megszokotthoz képest sokkal nagyobb életrendszer párhuzamos valósága felé, 
egy fejlettebb nagycsillag felmenői élettere felé. A Napi felmenők közös tömegfelezőjén, az 
ekliptikán áthaladás, feltételezhetően a hidegfúziós kisebb azonosságú apai életbuborék, 
élőrétegéből, a nagyobb azonosságú anyai életbuborék melegfúziósabb élőrétege felé 
átáramlással jár, amelyben a Napcsalád e térrészt viszonylag ritkán meglátogató, hidegfúziós 
idegennek számít, amely a behatoláskor lineáris együtt haladó füzérsorban, üstökös 
analógiában áramlik be. A Napcsalád anya-közeli bolygói még elég nagy azonosságúak a 
befogadó nagyszülői élőréteghez viszonyítva, de az őket követő kisbolygó övezetben áramló 
vegyes közösségben számos sokkal messzebbről érkező hidegfúziós részecske szervezet, a 
beérkezőkhöz képest, az azonosságban túl nagyon eltérő idegen vírus található. Az 
üstökösként beérkező csoporttól részben lemaradó, lefékeződő, vagy elhamvadó meteoritként 
érkező leszakadó része már a külső környezetben elterelődik, ellenállásba kerül, de a nagyobb 
azonosságú közös tömegben együtt beáramlók között, számos még éppen elfogadott, 
idegenebb hidegfúziós részecske, a befogadókhoz képest a közösséget mássággal megfertőzni 
képes vírus található. Az átlagos rétegekig eljutók fejlődési sorsa analóg azzal, amely a mi 
vonatkoztatási rendszerünkbe beérkező idegenek sorsa, hogy vízcseppekben, energia 
csomókba egyesülve idegenként érkeznek a terjedésüket ekkor még lefékező rétegekbe. A 
beérkező hidegfúziós vírusok fejlődési útja először a nagyobb azonosságú pára és a 
vízcseppek, a hegyi legelők harmattal telítődő rétjei, a hóolvadékot elvezető hegyi patakok és 
csermelyek. Az idegen vírusok bekerülhetnek a füvekbe és a hegyi állatokba, a füveket legelő 
szarvasmarhákba és ezen keresztül a tejet forralás nélkül fogyasztó nagyobb bonyolultságú 
szervezetekbe. A vizekben az algákba és a planktonokba épülhetnek, majd ezen a fejlődési 
úton a halakba, és a halakat fogyasztó nagyobb ragadozókba, a fejlődési rangsor nagyobb 
bonyolultságú szervezeteibe, a medvékbe és az kisebb halakat, a pisztrángokat elfogyasztó 
mindenevő szervezetekbe kerülhetnek. A másik életágon e kezdetleges bion csomócskákat 
fogyasztók az algák, és a planktonok, akár sok köztes lépcsővel, a relatív kisebb, de a bionoknál 
már sokkal nagyobb tömegszámú vízi élőlények, pl. a szúnyoglárvákon át vezet a fejlődési út. 
Mivel a szervezetek külső határfelületei általában a kívülről befelé érkező, áramló, a védő 
részecskéket nagyobb sűrűségbe tömörítő hatásokkal szemben jól zárnak, ezért a tömeges 
beépülés és a megfertőzés kívülről befelé nagyon kicsi eséllyel, csak hosszabb idő alatt és 
tömeges, a globalizációs határfelületi rések, életfelület szakadások kialakulása esetén, a nagy inváziót jelentő 
beáramlás idején alakulhat ki. Ha viszont már lineáris, soros életáramlásban kellően mélyen 
bejutottak egy életbuborékba, egy kék moszatba, vagy bion csomóba, és ezeken át az ilyen 
még kicsi tömegszámú életegységeket elfogyasztó, megfékezni és átalakítani képes 
szervezetekbe, túlfejlődés, túláramlás esetén, a megszokott iránnyal ellenkezően, a bejutás és a 
belső térrészek, állapotok megismerése és kiismerése (és egységben megmaradás, szaporodás esetén) 
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belülről kifelé támadva haladnak. Miközben nagy mennyiségben a környezetből az átlagos és 
a velük elégséges azonosságú rétegekbe bejutók a vizekben differenciálódni, feleződni 
kezdenek, egy részük a beépülési helytől befelé, egymás és azonos állapot felé haladva 
nagyobb azonosságú bion csomócskákba, vagy még nagyobb részecskesűrűségű anyagi 
minőségbe, közösségbe épül. A belső életfordulóként ismert vertex nem engedi az egymás felé 
továbbáramlást, amely az azonos minőséget nagyon kis térrészbe sűrítve ebben a minőségben 
nagyon nagy energiasűrűséget és nagy életnyomást hoz létre. Az egymásról már ismét kifelé 
elrugaszkodók, a vizekben és a vízlakó szervezetekben lefékeződve a tápláléklánc részévé 
válva a szúnyoglárvákkal és a planktonokkal együtt a halakba és a hasonló nagy tömegű 
fogyasztó szervezetekbe kerülnek. A nagyobb sűrűségű szervezetekbe radikális úton bejutók 
gyorsan elérve a legnagyobb centrális telítettséget ismét kifelé, az eltérőbb élőrétegek és más 
állapotok felé terelődnek, és a kifelé haladás közben ismét, a belső életfordulóban túl nagy 
azonosságú szervezetek ismét megerősödhet az eredetibb, hidegfúziós azonosságában. A 
befelé haladás a belső életforduló felé törekvők, sok más dologban is nagyobb azonosságúak 
közé sodor, de a visszafelé fejlődés, a külsőbb rétegekből beérkező, még nem olyan 
melegfúziós szervezetekkel kölcsönhatásba kerülés a beérkezési múltbeli állapotra fejleszt 
vissza. A kifelé haladáskor már a szemből és későbben beérkező, de még elég 
kölcsönhatóképes, az izotrópabb környezetből későbben érkező sokfélébb állapotú vírusokkal 
való differenciálásban az eredeti azonossághoz képest melegfúziósabb eredőre fejlődve, 
ezekkel kisebb térrészbe, de már nem annyira hidegfúziós, átlagosabb életbuborékba 
besűrűsödve párokba kapcsolódnak. A párokban vegyes állapotú, a belsőbb, vagy külsőbb 
rétegbeliekkel még elegendő azonosságú, még szót értő, és kölcsönhatóképes utód 
változatban, minőségben a köztes élőrétegekbe, a fogyasztói láncba, életpiramisba kerülnek. 
Amíg pl, egy állatba, fajba bejutó hidegfúziós vírus, kívülről befelé haladva sok-sok 
határfelületen át könnyen semlegesítődik, közben megváltozik, megszelídül, nagyobb 
azonosságúvá, ellenségből ártalmatlanabb barátivá fejlődik. Ezzel szemben a radikális irányba, 
kisebb keresztmetszeti méretben, egy szervezetbe sokkal koncentráltabban, mélyebben bejutó, 
és ott az élet felszínére kerülve, kellő utánpótlás esetén egyre jobban elszaporodó, az 
identitását és a hagyományait sokkal tovább megőrző idegenebb változat, egyre nagyobb 
mennyiségben kerülhet be a meghódított szervezetekbe, a belsőbb rétegekbe. Minél többen 
épülnek be a hidegfúziós idegenek közül egy hozzájuk képest melegfúziósabb állapotú, de 
véges számú szervezetbe, az annál jobban felhígul, előbb csak átlagosabbá, vegyesebbé, majd 
– ha az utánpótlás kellően folyamatos - egyre hidegfúziósabbá, sokfélébbé válik. Ha ezt a túl 
sok hidegfúziós, idegen részecskét tartalmazó szervezetet elfogyasztja, egy hozzá képest 
nagyobb fogyasztója, és a nagyobb tömegszámú szervezetben olyanok a feltételek, amelyek 
kedveznek a tápcsatornán át közvetlenül, (harc nélkül bejutó Trójaiszerű megoldást választó 
bejutóknak az elszaporodásra, a megtapadásra, akkor a belülről gyorsabb úton haladók 
hamarabb eljuthatnak a diaszpóráig, a nagyon nagy tömegbe fejlődéséig, az elfogyasztó szervezetet 
belülről elfogyasztásáig, annak a megöléséig. Ehhez előbb azonban a melegfúziós szervezeti egységet 
el kell foglalni, meg kell hódítani, a benne kialakuló ideális, paradicsomi környezetben el kell 
szaporodni, amíg a kezdeti kisebbség domináns többséggé nem válik. A szaporodás azonban 
nemcsak az általunk megismert, megértett módon következhet be, hanem a kialakuló életforrás 
környékén landoló, az eredeti élőhely környékéről egyre több későbben induló beérkező 
részecske is növeli a jelenlévők mennyiségét és megváltoztatja a beépülők és a befogadók 
arányait. 
Ha egy egérbe bejutó, túl idegen, a helyi elvárásokat nem ismerő, vagy nem betartó 
hidegfúziós vírus, vagy a túl nagy azonosságú környezetben a saját fajtársaitól kapott rosszindulatú 
melegfúziós baktérium szaporodik el, akkor, akkor a szaporodásra és életre alkalmas, sok 
táplálékot adó, és sok vendéget egy ideig eltartani képes élettér, a belülről támadók prédájává 
válhat. Ha ezt követően a megbetegedett egér szervezetet elfogyasztja egy fejlettebb 
emésztőrendszerrel rendelkező macska, akkor a sokkal fejlettebb emésztőrendszer nagy 



 290 

eséllyel megbirkózik a szervezetbe jutó, itt már kellő ellenanyaggal, antitestekkel rendelkező, 
általa már ismert támadókkal. Ha viszont közöttük olyan új, a macskában élő közösség 
számára még idegen változat, még nem ismert, ezért ellene ellenhatással nem rendelkező új, 
esetleg ősi távoli variáns is bejut, amelyre a fogyasztóban nincs kellő azonosságú genetikai 
emlékezet, ellenhatás, akkor az a neki ideális ellenhatás nélküli környezetben rövid időn belül, 
behívva a kedvezőtlenebb térrészben élő társait hamar elszaporodhat. A sikeres megtapadást 
lehetősé tevő élettérre találó, esetleg már jó ideje ilyen, nekik kedvező környezetet keresők 
nagyon sok azonos társat, életváltozatot vonzhat oda, amely miatt az általuk meghódított új 
élettér az újféle vegyessé váló variánst hordozóvá, szimbiota életterévé, vagy általuk 
elfogyasztottá válhat. A lehetőség egy kiegyezés és jó kapcsolat, tartós egymás mellett élés, 
amely az egymás elviselésétől az akár aktív jó együttműködésig, vagy nagyon ellenséges és 
egymással harcoló, konkurens, ellenhatású állapot kialakításáig is terjedhet. Bár az emésztő 
rendszerben a természetes út egyre fejlettebb emésztőrendszerrel, az egyre nagyobb 
azonosságú szervezetek fogyasztására is képesség felé fejlődik, de éppen az a szelekció teszi a 
másik irányból védtelenné a szervezeteket. Ha egy macska a hozzá képest másban fejlettebb 
melegfúziós szervezetek, pl. egerek fogyasztására szakosodik, akkor miközben egyre 
hatékonyabban differenciálja az egerekkel együtt belé kerülő melegfúziós baktériumokat, 
sejteket, szervezeteket, egyre védtelenebbé válhat a hidegfúziós variánsok megbetegítő hatása 
ellen. (Vagy éppen fordítva). Valószínűen ez az oka, hogy a kb. 400 m tengerszint feletti 
magasságban lévő házunk környékén, az egerek és hasonló táplálékok hiánya miatt a madarakat és a 
kerti halakat fogyasztó macskák, sorra megbetegednek ma már macskanáthának szelídített hidegfúziós, 
madárinfluenzában, és a tüsszögést, légzőszervi problémát, és a tüdő megbetegedését is okozó vírusok, 
akár a vizeken keresztül, vagy a madarakon keresztül de rövid úton bejutnak az ilyen szervezetek ellen 
még védtelen macskákba. A macskák mellett élő kutyáink ellenállóak a kívülről érkezők támadására, 
de ha összevesznek, és a már szinte idegbeteg, túlérzékeny, hisztériára hajlamos, mindig éhes macskák 
megtámadják a kutyákat, - ami gyakori, - a karmokban és a fogakkal közvetlenül bejutó vírusok már 
sokkal több bajt okozhatnak számukra is. Az ember azonosság a macskákkal még kisebb, de a 
kutyákkal már jelentős, és az ilyen környezetbe bejutó idegenek, - ha nem tartják be az 
életfejlődéshez szükséges stációkat - könnyen átugornak egy-két fejlődési lépcsőt. Akár az 
emberre is átterjedhet, átugorhat a betegség, a macskák karmolásával, akár játékos 
harapáséval, mert a természetes bőrön át a szigetelő felületeket elkerülő vírusok, a felsértett 
rétegeken át közvetlenül a belső, ellenük már ellenálló képességben hiányos belsőbb, 
melegfúziósabb állapotú, őket megfékezni kellő azonosság miatt már nem tudó rétegekbe, és 
ezeken át a szervezetbe kerülhetnek. Ha pedig ott nincs ismert, kellően telített ellenanyag, 
genetikai ismeret és ellenhatás, akkor az emberekre, vagy a más fajokra is átugráló vírusok 
előtt szabad az út. Ilyen belső védelemmel, semlegesíteni és visszatartani képes ellenhatással, 
a terjedést megfékező antitesttel, párral nem rendelkező szervezetekbe bejutók egyre több 
élőréteget hódíthatnak meg, bejárhatnak, átjárhatják az általuk már kellően jól ismert, a 
minőségük által többségi eredő kialakulása esetén már dominánsan befolyásolható réteget. 
Hogy ne értsük félre, a mindenség legkisebb méretű, a legsikeresebben egydimenziós füzérsugárba 
rendezett, együtt haladásra és soros rendet tartó áramlásra koncentrált legnagyobb áthatoló képességű 
szervezetei, szinte akadálytalanul hatolhatnak át a téridő általunk anyagi szervezetekként ismert, 
számukra viszont hatalmas űrt adó lyukakkal és élethézagokkal telített bolygóin és csillagjain. Minél 
kisebb egységekből alakul ki egy füzérsugárban, libasorban áramló, ekkor még egydimenziós, 
jellemzően csak és állandóan változó, ezért nagyobb saját spin esetén nehezen kiszámítható áramlási 
iránnyal rendelkező szervezet, az annál könnyebben tud a gyengédebb különbséget is felismerve 
haladási irányt váltani. A kis tömeghez azonban nagyobb áramlási sebesség, nagyobb behatolási 
képesség társul, viszont a nagy sebesség a tömeghez hasonló tehetetlenség növelő, amely 
kiszámíthatóbb áramlási pályát hoz létre. Később, amikor a cél felé haladó, kellően koncentrált 
lendületű csoport eléri az inverz azonosság, ellenható-képes rétegét és torlódás közben lamináris 
életsíkra és kétdimenziós felületre terelődik, már nagyobb bonyolultságú, kevésbé kiszámítható 
fejlettségűvé válik. Ez később, a beépülő tömeg nyomásakor egyre nagyobb, három dimenzió felé 
kiterjedő, egy harmadik utódgenerációt is figyelembe vevő háromgenerációs, háromdimenziós 
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életáramlásba terelődhet. A negyedik éppen úton lévő generáció az időtényezőt jelenti, és a visszatérők 
által módosított idő, eseményrend lépteti a három + idődimenziós térben, rétegekben együtt élők 
eseményfejlődését. 
Az áthatolás és az átáramlás csak akkor kerül akadályoztatásba, ha e szervezetekben, 
állócsomókban velük azonos minőségű, de antitestet képező, inverz téridő szerkezeti eloszlású 
hasonló, analóg mikroszervezetek, vagy ehhez nagyon közeli azonossággal rendelkező 
mikroszervezetek, az áramlási irányukra szemben hatóan, viszonylag kis irányszöggel, 1-30 
fokkal, (az útidőt nem adó, kölcsönhatás nélküli áthaladást nem biztosító módon) keresztezik a pályájukat. 
A szervezetek mélyébe, valószínűen mélyen az atomi szint alatt bejutó hidegfúziós, nagyobb 
áramlási szabadságfokú, idegenebb, az új életterületen az életszabályokat nem megtartó vírusok 
akkor okoznak nagyobb és tömeges kölcsönhatást, ha a korábban akadálytalan átáramlás 
valami ok miatt lecsökken, és éppen abban a térrészben találkoznak és torlódnak más, velük 
kikerülhetetlen impulzusba és differenciálódásba kerülő, a fejlettségben, a téridő szerkezetben 
összemérhető, kölcsönhatásra képes szervezetekkel. Ha a torlódás, elterelődés, ütközés, a 
párosodás, részleges, vagy teljesebb térszerkezeti átalakulás történik, az eseményben részt 
vevők egy része elporlódik, elgázosodik, még kisebb tömegszámú egységekre bomlik. A 
tömegszámban és a hatóképességben a szegényedés, a kisebb tömegszám felé fejlődő 
részecskék szabadabban folytathatják az útjukat, vagy ha irányváltoztatásba, vagy és nagyobb 
perdületre kerülnek, az impulzus társsal közös tömegpont, az esemény velük együtt áramló 
viszonypontja körül keringésbe kezdhetnek. A találkozást és a párkapcsolatot is létrehozó 
impulzusok azonban irány, sebesség, perdület és áramlási változással is járnak, amely 
többnyire megváltoztatja a felek saját perdületét és ezzel a nemi töltöttségét is. A nagyobb 
saját tengely körüli forgás, nagyobb belső életnyomás esetén sokkal több részecskét szór szét a 
szervezetből, amely a szimmetriasíkon és az átlagos rétegen kiszóródók hiányát a 
forgástengelynél beszívódók pótolják. Ilyenkor megnő az anyagcsere, a részecskecsere és 
felgyorsul a fejlődés. Az egymással ellentétes irányú perdület növekedésnek egy ideig az 
időben is növekvő vonzalom, egymás felé áramlás és idővel közös tömegbe egyesülés lehet a 
következménye, azaz a differenciálódási folyamatba kerülők egy része az eseményben 
kölcsönösen tömeget nyer, másokkal nagyobb hatóképességű közös tömegbe egyesül, 
gazdagodik mások tudásával és lendület erejével. A nagyobb tömegbe egyesülés iránya 
szükségszerűen az eltérés felé fejlődés felé, és ezzel a nagyobb bonyolultság felé halad, amely 
egy tömegszint és azonossági szint után már elérheti az adott térben lévő, vagy éppen átáramló 
náluk nagyobb, bonyolultabb, de eddig kölcsönhatás nélkül egymás mellett eláramló 
szervezetekkel való kölcsönható képességet. A kevésbé fejlettek továbbfejlődése, a 
bonyolultságuk növekedése nyomást gyakorol a nagyobb bonyolultságú azonos szervezetekre, 
mert bármely minőség lokális sokasodása, növeli az azonosság nyomását, az élet nyomását. 
Amely életminőségre nagyobb sokaság fejlődik, abban a minőségben megnő ezen minőségnek 
a kínálata, a fogyasztása és a kibocsátása is felgyorsul. Már az azonos fogyasztás időre jutó 
növekedése ár és kereslet felhajtó, ezért a feladó alapanyagok, alaphatások folyamatosan a 
drágulás, a pillanatnyi igényhez képest az alultelítettség felé fejlődik, míg a túl nagy azonosság 
hasonló azonos élettermékeinek a kibocsátása, leértékeli ezt a minőséget, a keletkező hatások 
keresletnél nagyobb többletkínálata elértékteleníti a termelőket és a termékeiket. Ez nemcsak 
árutúltermelést és eladhatatlan feleslegeket hoz létre, hanem növeli a differenciát, és a 
differenciálódást, egyeseket felértékel, másokat aránytalanul leértékel, elértéktelenít. A 
valamely már túl nagy arányba az adott élettér részbe beáramló azonos minőség, tehát olyan 
nagy kereslet és kínálat különbséget, túlkínálatot, piaci hullámot hoz létre, amely 
megváltoztathatja az addig lágyan hullámzó lineáris evolúció kimenetét. Ez az a tényező, 
amelyet a nem mérhető anyagként, lokális helyen kialakuló hatásukkal, előre nem 
prognosztizálható váratlan eseményeket okozhatnak, és ezzel kiszámíthatatlanabbá, 
pontatlanabbá, alkalmatlanná tehetik a nagyobbaknak a csak megszokott, már megismert 
folyamatokra, a statisztikai eredőre figyelő számításait. Ilyen esemény várható a 2029 –es vendég 
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érkezésekor, amely nemcsak önmagában érkezik, hanem széles spektrumú kísérőkkel, előhaddal és 
általunk még nem mérhető, de az érzékeny egyedek által már észlelt, megérzett, bennük előérzetet 
keltő részecskékkel érkezik. Ráadásul nemcsak a Föld forog és áramlik a Nap körül, hanem a Nap is 
forog és áramlik az anyai szervezete körül, amely szintén halad a téridőben, és ha a vendég, egy kicsit 
eltérő vonatkoztatási rendszerből érkezik, akkor a két egymáshoz viszonyított mozgásnak mindig lesz 
általunk nem észlelhető, nem kiszámítható n. komponense, egy nem egészen jól ismert hibaszázalék. 
Mint Newton és más korábbi nagy tudósok korrigálandó felismeréseiből megértettük, a nagyolt 
rendszerekben még nem fontos hibaszázalék, a rendszerek finomodásával egyre nagyobb 
hibahalmozódást, számítási zavart hoz létre, ezért az Euklideszi világot pontosítani kellett, Newton 
útmutatásai alapján, a Newtoni értékrendet és hibaszázalékot Maxwell, később Einstein is pontosította, 
de a rendszerek finomodása már sejtetni engedi, hogy a nagyon kicsi eltérések is nagy téridő alatt 
nagyon nagy hibaeltéréssé halmozódhatnak. Moetrius nem a kicsi részlethibákat és ezek szükséges 
korrekcióját, nagyobb felbontás szükségességét mutatja ki, hanem a logikai fonál, a gondolat téves tény 
és élet megközelítését. A belső életszemlélet komplex életszemléletre kell módosítani, mert az 
egésznek nemcsak a megfigyelhető a része, hanem a még nem látható, a még nem mérhető, a későbben 
változást okozó részecskék kiszámíthatatlansága okozzák a még mindig túl elnagyolt felbontással és 
kevésbé megértett valóságfejlődésnek a számítottól eltérő különbségeit. A nem ismert rész későbben 
megismerhető módosított értéke már rendszerint csak akkor derül ki, amikor e módosítások már ki nem 
javítható, kisebb (a mi szintünkön) el nem hárítható következményekhez vezetnek. És ekkor még nem 
beszéltünk a vendégek lehetséges eltérő reakcióiról, a pályaváltoztatásról a kisebb és egymáshoz képest 
is eltérő irányba továbbáramló részekre szétválásról, a differenciált következményről. Ráadásul a 
részekre váló és közben porlódó szervezet el fog haladni a nagyobb bolygótestvérek mellett, miközben 
és ezek holdjai, rétegei is kölcsönhatnak rá, és ezeknek az általunk még nem mérhető külső valamilyen 
irányban áramló rétegein kialakuló mikro és nanoméretű részecskéken torlódás is irányváltoztatási 
lehetőséget tartalmaz. 
A téridőnkbe érkező vendég beérkezése analóg továbbfejlesztést hoz nálunk belülről, mint 
amilyent a Nappal együtt annak az anyai életbuborékába beáramló Napcsalád hoz létre a 
Napnak anyai életbuborékban, miközben ez a nagyobb Napanyai nagyévi életbuborék, magába 
fogadva a leszármazóit és rokonait, velük együtt készül áthaladnia a galaxisunk egyik 
életbuborékából, a galaxis síkon lévő másik nagy életbuborékba, fejlett felmenői rendszerbe. 
Ha a téridőnkön áthaladó, még nem mérhető részecskék hasonló ellenhatású részecskefelhőn 
torlódnak, egy részük a kölcsönhatóképes állapot, a nagyobb tömegbe épülés, a centralizáció 
felé fog fejlődni. Az ilyen egyre nagyobb bonyolultságra fejlődő, de nekünk ebben a genetikai 
változatban még idegen vírusok a terünkön, vagy a szervezetünkön belül egymáson, legalább 
kétfelé, vagy többfelé, tölcsér alakban differenciálódva azonnal mind a két irányba, befelé és 
kifelé, a szimmetriasíkon kezdődő új tóruszt létrehozva a nagyobb szintek és a másság felé 
fejlődve is folytatják az útjukat az egyre nagyobb bonyolultság, más részük pedig az 
egyszerűség felé. A fejlődési lánc egyik vége befelé az eredet közös forrása felé terelődik, 
ahonnan a befelé és egymás felé áramlók hamarosan, kb. egy negyed, vagy fél frekvenciával, 
életperiódussal később egymásról elrugaszkodva, már nagyobb sebességgel már visszafelé, 
kifelé fognak áramlani. Ez az irány szinte az izotrópabb környezetet adó végtelen felé, az 
egyre nagyobb tömegszámú szervezetek felé ad továbbfejlődési lehetőséget, a kiáramlókat 
hasonlóan megfékező fogyasztókon át egészen a csúcsragadozókig. A nagy tömegszámú és 
nem diktatórikus, demokratikus rendszerekben csak lassan terjednek a hatások, és a sok 
egyeztetés miatt nagyon hosszú a cselevési lánc, nagy az időbeli késés és tehetetlenség. A 
sokkal kisebb tömegszámú, sokkal nagyobb azonosságú, egymást jobban érző, egymást sokkal 
jobban megértő, gyorsan cselekvő hidegfúziós vírusok nagyon hamar az adott minőség 
terjeszkedésében ellenállásra képtelen térrész, faj, szervezet irányába terelődhetnek. A 
beáramlók tehát rétegről rétegre befelé haladva megváltoznak, olyanná válnak, mint a réteg 
átlaga, és ezzel egymáshoz is hasonlítva azonos szokásokat, azonos hatásokat vesznek fel, 
adnak le. A folyamatos utánpótlással felzárkózó minőség továbbfejlesztésre készteti az általa 
nyomott, leértékelt réteget, amely ezzel fenntartja az élet körfolyamaiban az élet áramlását, az 
utódgenerációk által kikényszerítve az elődeik mássá, ennek hiányában visszafejlődését.  
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Az élet fordulata és a fejlődési irányváltozás: 
 
Az átlagoshoz képes pozitív eredőjű, a tömeget közös központba centralizáló családok, 
negatív eredőjűvé, veszteségessé, de rugalmasabbá váló, egymástól eltávolodó azonosság 
térbeli kiterjedésének, a családi életbuborék részeinek az izotróp közegbe kitáguló, bekeveredő 
periódusának az átalakulási, és az idegenebb térrészt megtermékenyítő folyamata. 
 
A környezetbe kiáramló életbuborékok, a nekik alacsony életnyomású környezetben telítődnek 
a hidegfúziós, fonalas, üstökösszerű részecskéknek a saját minőségben nagy életnyomás miatt, 
a saját életterüket, élőrétegüket elhagyni igyekvőkkel. A családi életspirált és genetikai 
fonalon elöl haladó legfejlettebb közösséget, szervezetet, sperma és üstökösszerű, 
egydimenziós jellegű füzérsugárban követi, vele együttáramló kevésbé fejlett, és 
alulfejlettebb, a társaiktól az időben is és a fejlettségi állapotban is elmaradó, lemaradó 
rokonaik. Az ilyen anyai elöljáróval együttáramlók szervezetek, általában hidegfúziósabb 
eredőjű, nagyobb sokféleséggel, és nagyobb rendezettséggel rendelkező férfiasabb 
szervezetekből, rétegekből áramlanak át, a hozzájuk képest magasabb változás sűrűségű. 
Kaotikusabb, nőiesebb, melegfúziós szervezetekbe, élőrétegekbe. A sokféle, érdekesebb, 
hidegfúziósabb, elmaradtabb, egzotikusabb, még múltbelibb állapotú apai, isteni térrészekből 
érkező, már a nyugodt és rendezettebb környezetet létrehozni képes, hozzájuk képest másban 
fejlettebb megtermékenyítő közösségek, beáramolnak a már túlhevült, a hőemelkedés jelentős 
szakaszában, magasabb változás sűrűségben tüzelő elnőiesedett, megtermékenyülésre váró 
szervezettségbe. A lineáris fonalszerű füzérsugaras egységben beáramlók nemcsak a 
legfejlettebb, már részben melegfúziós elöljárósággal áramlanak be, hanem viszik magukkal a 
kevésbé fejlett, az életfejlődésben és az evolúcióban, az együttfejlődésben hozzájuk képest is 
jelentősebben lemaradó, a túlfejlett törvényi elvárásokat megtartani nem képes idegen 
variánsaikat. A melegfúziós szervezettségbe beáramlók, e nagyobb változássűrűségű 
környezetbe az Orgon életbuborék (anya) egységekben áramlanak be, amelyben egyre többen 
landolnak, számban és mennyiségben, az anya életforrásban megsokasodnak. Az egyre 
nagyobb tömegnek és a magasabb környezeti változás sűrűségnek az lesz a következménye, 
hogy egy idő után már nem férnek be a kezdeti, őket a fejlettebb rétegbe addig viselő, kihordó, 
védő életbuborékba, és amikor már túl nagy a belső életnyomás, eljön az idő a védő anyatér 
belső rétegeinek az elhagyására. A hidegfúziós részecskékkel telítődő nagyobb életnyomású 
időszakokban, a már felfújtabb állapotban lévő, már telített melegfúziós és kaotikusabb, anya 
szervezetekből kiszorulnak a nekik már nem megfelelő életkörülményeket rosszul viselő, 
mozgékonyabb és a környezetváltozásra egyre érzékenyebbé váló már vegyes utód részecskék. 
Az anyatérbe beépülő hidegfúziósok kellő azonosságú kísérőket kapnak, amelyek 
odafigyelnek, hogy ne legyen a vendégeknek túl heves kirohanása, lefékezik, csillapítják, 
megnyugtatják a lendületesebb változáshoz szokott, türelmetlen részecskéket. A változást és 
az utódok nyomását, a beérkező és az anyatérben kifejlődő már vegyes azonosság egyre 
nagyobb életnyomását a legkevésbé jól viselő lélek részecskék elkezdenek egyre jobban 
mozgolódni, igyekeznek a túl szűkké váló élőréteget elhagyni. A nemlineáris beáramlással és 
vegyüléssel kezdődő, majd a genetikai fonalaiban egyre jobban összefonódó részecskék 
azonban ilyenkorra már belső globalizációban kölcsönösen függőségbe kerülnek egymással, és 
nem tudják egymást elhagyni. A fiatal utód szervezetet kihordó anyatestnek azonban ekkorra 
már kisebb az azonossága a benne kifejlődő utód részecske közösséggel, (max 50%-os, de 
valószínűbben ennél kisebb, de a befolyása és a dominanciája ekkor még nagyobb), mint az 
utód szervezet részecskéinek egymáshoz képest, ezért a túl nagy nyomású életteret, élőréteget 
elhagyók, de egymásnak ekkor még konkurenciát nem nagyon jelentők együtt áramlanak ki, 
elhagyva a kisebb azonosságú, de eddig az utódját még függőségben tartó anya szervezetet. Az 
anyai Vertexet, életforrást elhagyó, együtt nagyobb azonosságúvá, de a korábbi 
egyediségüktől eltérővé, átlagosabbá fejlődő részecskék tehát kiáramlanak az őket addig védő 
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központi élőrétegből, amelytől az adott életbuborék, (az anya) amely addig menedéket, 
környezetet és célt nyújtott számukra hirtelen üresebbé, egy kicsit lélektelenebbé és 
energiahordozókban kitöltetlenné, a hidegfúziós részecskékben alultelítetté, és ezzel felvevő 
képesebbé válik. Mivel a megfiatalodó, nagyobb azonosságúvá és erősebben melegfúzióssá 
váló anyatér ekkor az utóddal leadja a környezetnek és az isteni térnek a benne kitermelődő túl 
nagy azonosságot, részecske konkurenciát, ezért az anyatér megfiatalodik, magabiztosabbá 
válik, egyértelmübb dominancia és határozottság fejlődik ki benne. Ha az anyában a túl nagy 
szimmetria lecsökken, a benne hiányzó, alultelített minőségre felvevő és befogadó képessé 
válik, ezért az isteni térből továbbra is beáramolhat az anyai életforrásba az őt támogató, és az 
utód közösséget támogató, de attól lemaradó, csak későbben érkező (felmenői nagyszülői) 
áttelepülő részecskék. Az anyában kialakuló, felszaporodó ellenzék tehát folyamatosan 
továbbadásra kerülhet az anyatejben és az utódnak adott egyéb hatásokban, ezért a szülésen 
túlesett, a határozatlanságból lebomlott anya szervezetek már nem tartják meg, nem engedik 
felgyűlni bennük az ellenzéket és a káros konkurenciát. Ezeket részben továbbadják az 
utódjuknak, akiknek ezzel jó hatást adnak át, más részben eltárolják a vakbélben, és a 
petefészekben, petesejtekbe, iskolákba küldik, illetve periodikusan átadják a hidegfúziós 
társaikkal folytatott közösülés, hatáscsere során az egymásnak jobb hatású, de bennük káros 
mennyiségben, vagy arányban nagyon felszaporodott, túlszaporodott minőséget. Amely az 
életet nem támogató, vagy és túl alulfejlett, azokat a részecskéket vagy továbbfejlesztve a 
fejlettebb környezet felé, vagy visszafejlesztve, a jó hatásaiktól megfosztva a hidegfúziósabb, 
befogadóbb isteni környezet felé továbbítják. 
A részben a nagyobb bonyolultságú továbbfejlődés felé eltávozók, más részben a környezet 
felé szétáramló volt hidegfúziós részecskéktől is kiüresedő életbuborékok, a családfő nélküli 
családi közösségek ebben a fejlődési időszakban, erőben, hatóképességben és a 
rendezettségben is hiányosabbá, több impulzust keltővé és elviselővé, ettől kitágulóvá, kisebb 
energiasűrűségűvé, könnyebbé, és a dolgaikat rendbe tenni képes a rendezett energiára 
éhesebbé, erre vágyóvá válnak. A felmelegedve, Orgon állapotba kerülő életbuborékok, a és a 
családfőt elvesztő családok azonban nemcsak kitágulnak a hidegfúziósabb idegenebb 
részecskék magukba, a közösségükbe, a szervezetükbe beeresztésekor, hanem ezek egyre 
nagyobb változás sűrűségbe kerülésekor, a kisebb részecskék növekedésnek, felfúvódásnak 
indulásakor a tagjai eltávolodnak a térben egymástól. A korábbi, egymást már jobban ismerő, 
nagyobb azonosságú közösség távolodó tagjai, részecskéi ekkor még összetartók maradnak, de 
a férfias, befelé áramló, hidegfúziós, fonalszerű részecskék részbeni kicserélődése után, az 
arányuknak a csökkenésekor, a saját közösségeikben kisebbségbe kerülésének az időszakában 
megfordul bennük az áramlási rendezettség. Míg a család férfitagja megfelelő többséget 
biztosító, a környezeti hatásokat és energiahordozókat kellően koncentráló, befelé szállító 
rendezettséget tartott fenn a család, amelyből a nőies, melegfúziósabb tagja által elkölthető, 
kibocsátható rész időegységre jutóan kevesebb volt, ezért képződött eredmény és tartalék, 
tehát a családi egység a férfiú családfenntartó kellő dominanciája alatt eddig pozitív 
egyenlegű, az energia sűrűségben tartósan növekvő eredőjű volt. Amikor azonban a 
rendezettséget biztosító hidegfúziós családfő eltávozik, vagy és tartós kisebbségbe kerül, a 
közösségből, a fejlettebb rétegek felé elrugaszkodó, továbbfejlődő (kibocsátott) nehéz, nagyobb sűrűségű 
részecskék eltávozásával, a családi életközösség, életbuborék a bennmaradó kisebb sűrűségű, de 
fiatalabb részecskék többségbe kerülésétől, a családi eredő megfiatalodásától nagyobb 
rugalmasságúvá, másrészt a hatásokat magukon jobban áteresztővé, a befelé haladó 
hidegfúziós részecskékre egy ideig kevésbé fogékonnyá, ezzel könnyebb eredőjűvé válik. 
Mivel az addig domináns központosító apa nehéz részecskéinek az eltávozásától kezdve a már 
több lélekkel bíró családban maradó utódok egyre távolabbra kell, hogy elmenjenek energiát 
gyűjteni, a családi egység azonosságának a kiterjedése, térfogata megnő. A családi azonosság, 
a megmaradt elektronok mozgástere a korábbi szűkebb térből egyre nagyobb életfelületre 
terjed ki, eltávolodik a kezdet és a közös életforrás az anya, a család lokális helyétől. A 
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családot képező szervezeti egység, nagyobb áthatolóképességű fiataljai, mindaddig távolodnak 
a közös tömegközponttól, az életforrástól és a nekik anyától, a saját családjuktól és egymástól 
is, amíg a távolodásukat le nem állítja az izotrópabb közegben feléjük áramló, velük 
szimmetriába kerülő, a lendületszimmetria hiányát részben megszűntetni képes társ, akivel 
kétdimenziós felületre, átlagos állapotúra, határfelületet létrehozóra fejlődnek, szétterülnek. 
Akár az elhagyottak hiányát részben pótolni képes társra találás, valakihez kellően közel, 
gravitációs érzelmi kötődésbe kerülés is pótolhatja az elhagyottak hiányát, és ez lelassíthatja, 
megállíthatja az elhagyott otthoni tértől és a szeretett részecskéktől a további távolodást. 
A kellő azonosságú, antihatású részecske közösségen kialakuló torlódás lefékezi, és a társ 
részecskéin a kialakuló új szimmetriasíkon elterelődés, kifelé áramló lamináris felületre, és 
egymást kerülgető együttáramlásba tereli a már a leendő társ részecskéit is tartalmazó, 
párközösségbe épülő részecskéket. A megfelelően kevert, a közös téridő ponttól, a 
találkozástól az időben is kifelé terelődő új pár lendületesebb, (tavaszi) együttáramlásának az 
idilli, legkedvezőbb életszakasza azonban csak addig tart, amíg a már vegyesen együttáramló, 
együttműködő részecskék egy számukra a többség által átjárhatatlan életakadályhoz, az 
együttáramlási irányukat, fejlődésüket gátló, elterelni képes rokoni, felmenői határfelülethez, másik szervezet 
kellő azonosságú határfelülethez, vagy azonosan fejlett ellenáramú, velük szemben érkező részecskék 
analóg felhőjéhez nem érnek. Az addig keverten együttáramló, vegyes, átlagos hidegfúziós, 
elemi szálakat képező, longitudinálisabb állapotú, férfias, és a már teltebb, nőiesebb 
melegfúziósabb állapotú, nagyobb közegellenállású részecskékre eltérően hat a velük szemből 
áramló közeg, ezért az addig együttáramlók, a téridő szimmetria felületén differenciáltan 
elkülönülnek és elterelődnek az együttáramlástól. Míg a nagyobb közegellenállású, már 
felfújtabb és átláthatatlanabb, kaotikusabb állapotú nőiesebb részecskék, amelyeknek van 
aurájuk, sokkal kisebb belőlük kiáramló, körülöttük keringő érzékeny külsőbb rétegük, és ezzel nagyobb 
életrugalmasságuk, a szemben érkező hasonlókon torlódásban egy közös síkon valamerre 
elterelődnek, a korábbi áramlási irányhoz képest több kisebb stációban közel kilencven fokos 
irányváltozást szenvednek. Feltételezhető, hogy a melegfúziósabb részecskék a szimmetriasíktól 
kijjebb a hidegfúziós északi területen, - ahol a minőségükkel kevésbé van kitöltve a térrész, - 
könnyebben áramlanak, az is feltételezhető, hogy a hidegfúziós részecskék pedig a szimmetriasíktól a 
melegfúziósabb, déli térfélen áramlanak kisebb akadályoztatással, kevesebb nem akart kölcsönhatással. 
A differenciált terjedés miatt, a férfiasabb részecskék előszeretettel áramlanak a melegfúziós, nőies 
többségű térrészekben, míg az ellenkező neműek inkább a férfias közegben haladnak sikeresebben. 
Valószínűen ez az aura és a benne lévő kisebb részecskékkel való sikeresebb folytonosság, a 
részecskék érzékenysége és jobb információs láncban közvetítése miatt sokkal jobb a nők megérzése, 
ezért válnak óvatosabbá, ezért válnak a jó irányt ösztönösen és nem tudatosan, a részecskéikkel az 
átlagos férfiaknál előbb megérzőkké, és a jó felé terelődővé. A saját forgással is rendelkező, 
melegfúziósabb részecske buborékok, a szemből érkező hasonlók, analóg nőies életbuborékok 
kellő azonosságú, de nem feltétlenül azonos irányba forgó, aurát képező részecskéinek a 
hatására a rugalmas aurák felületein, rétegein egymáson torlódnak, és a két saját forgás 
kialakuló eredője már meghatározza a közös, egymáson elterelődés irányát és lehetőségét. 
Ezzel szemben a H2O jellegű, két férfi, egy apa és egy még az anyában lévő utód, vagy két nő amelyből az 
egyik még az anyában fejlődik együttáramló családokban, a családi életbuborék és az anya 
szervezetében változó, még kicsi utód részecskék az anyabuborékkal együtt elkanyarodva a 
védettebb térrész belseje felé tartó visszatérülő pályára állnak. Az anya buborékon kívül a 
közös egységgel kisebb kötöttséggel együttáramló, fonalasabb jellegű, sokkal kisebb méretű, a 
környezeti ellenállással fékezett, és ezért gyorsabban, a társuknál előrébb áramló férfiasabb 
részecskék, részben a nagyobb áramlási sebesség, (lineárisabb, sorosabban rendezett alakzatban, 
füzérkukacban), a kisebb támadási felületre koncentráltabb lendület, (kisebb közegellenállás) miatt 
könnyebben túlzásba esnek, túllendülnek a melegfúziósabban teltebb részecskéknek már közeghatárt 
jelentő szimmetria felületnél. A nagyobb áthatolóképesség, a sikeresebb koncentráltság miatt 
az ő szimmetria felületük kijjebb, távolabb alakul ki, jellemzően nagyobb amplitúdójú 
kilengéseket végeznek a közös szimmetriafelület körül. A kisebb méretű, és nyúlánkabb, 
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fonalszerű, füzérsugár alakzatban áramló férfiasabb, hidegfúziósabb közösségben, a már 
fejlettebb részecskéknek az élen haladó, már részben melegfúziósabb, a szervezeti 
elöljáróknak a lendületesebb felfújtabb csoportjában, a közösség buborékszerű, már örvényes 
alakzatot képező, de a lemaradók, e buborékba nem bejutottak miatt ebből hátrafelé kilógó 
farok részt képező szervezeti elrendezettség fejlődik ki. Lásd az üstökösöket, az élet tudását, és a 
rendezettséget részben átszállító megtermékenyítő spermát, az impulzusba kerül részecskéket az Aspektus 7-ben 
a Tiltott természeti törvényekben a 21. üstökös ábrát, és a 31. ábrán, és a bolygóknak nagyszülői térrészbe, 
rendszerbe beáramló Napcsaládot. A téridőben kifelé haladó, férfiasabb eredőjű szervezet közösség 
egy ondószerű, (ezek szerint Napszerű) részecske melegfúziós fejrészével áramlási irányban 
előre a hidegfúziós közegben könnyebben képes haladni. A szemből érkezőkön torlódó, tehát 
az őket már fékező, rájuk már hatást gyakoroló, nőiesebb életbuborékokat is tartalmazó 
ellenáramú közegre fogékonyabb, sármosabb, kívülről még hidegfúziósnak, férfiasnak látszó, 
de az átlagos eredőnél belül már valamivel nőiesebb, melegfúziósabb többségű részecskék, - 
amelyek jobban kötődnek a már teltebb, részben kellő azonosságú nőiesebb életbuborékhoz – 
e nekik (álcázás, trójai faló, vagy csak a kisebb ellenállás miatt) engedékenyebb közegben könnyebben 
haladnak. A már a megtermékenyítendő életbuborékba bejutott elöljárói rész benne maradva a 
nőies életbuborékban, a nagyobb és energiában is gazdagabb egységbe, elkezdi a Canossa 
járását, minden fordulatban gyarapszik, és folyamatos utánpótlást kapva megváltoztatja a 
domináns élet buborékban kialakult túl nőies, melegfúziós genetikai eredőt. A lemaradó, 
leszakadó farok részben, (a második osztályban, a későbbi generációban) helyet kapó, kevésbé 
fejlettek, a buboréktérbe be nem férők külsőbb, velük kellő azonosságú külsőbb rétegbe 
kerülnek. A közös szervezetet elkísérő túl idegen, hidegfúziós apai részecskék elterelődve 
tovább áramlanak az izotróp közegben, az új célirányban lévő másik, kisebb szervezetek 
hasonlóan melegfúziós buboréktereinek a belseje felé. Ők, részben a lineárisabb, más részben 
a szemben áramló analóg környezettel a megtartott paralel áramlási rendezettség, a kisebb 
közegellenállás miatt nemcsak túláramlanak a megtermékenyítésre alkalmas ideális pillanaton 
és életállapoton, hanem a mélyebb rétegekbe bejutva, az idegenebb melegfúziós szervezet 
belsőbb részében növelik a későbben beérkezők számára az azonosságot, a befogadás és a 
megtapadás lehetőségét. E részecskék ekkor még a külsőbb életfelületeken kölcsönhatás 
nélkül, nagyobb frekvenciával átáramolva a külsőbb rétegeken, a célszervezet belsejében a 
erősítik a jelenlétet.  Másoknál előbb és könnyebben bejutva előkészítik, és hírül adják, 
népszerűsítik a genetikai minőség imageját. A férfiasabb, hidegfúziósabb részecskék, nagyobb 
amplitúdóval mélyebben beáramolva a hozzájuk képest eltérőbb, nőies rétegekbe, az ott élő, 
rájuk várakozó szélsőségesebb, melegfúziósabb egyedek egymást jobban kiegyenlítő 
kapcsolatába kerülhetnek. Az ilyen párok a Alkálifém tulajdonsági S Sharp eredőjű 
gömbalakzatba szerveződve sikeresen megtermékenyíthetik a halogén tulajdonságú, P mezős, 
erősen tüzelő, nőies szervezeteket. E még túl nagy lendülettel, vagy és még túl koncentráltan 
áramló részecskék nem a jelen átlagosabb rétegében fognak megtermékenyülést kiváltani, 
hanem e rétegben későbben a jövőben fognak hatni, amikor már felfújtabb állapotban, 
melegfúziós részecskeként visszafelé terelődnek a túl mély beáramlásból. Ha a hidegfúziós 
állapotban a célterületre, a melegfúziós Orgon buborékba, az anyai petesejtbe közvetlenül be 
nem jutók egy része csak némi irány és lendületváltozás után átáramlik az idegen, de érdekes 
átlagos rétegen, beljebb a melegfúziósabb rétegekbe, eközben az ott élőkkel szaporodásba 
kerülve, nagyobb azonosságra jutva melegfúziósabbá, sármosabbá, a rétegben élőkkel 
azonosabbra fejlődik. Ha egy ilyen a férfias, hidegfúziós, idegenebb állapotból a 
melegfúziósabb, nagyobb azonosságú, nőiesebb állapot felé fejlődő részecske közösség nem 
talál párra, nem fékeződik le teljesen a szervezet belsejében, akkor azon átáramolva, már 
némileg csökkentett lendülettel, melegfúziósabb eredővel, felfújtabb, gömbszerűbb állapotba 
torlódó első résszel a szervezet belsejéből kifelé áramlik, akkor hamarosan szembe kerül az 
ellenkező irányból még befelé áramló, hozzá képest e térrészben való együttélésben, és az 
együttélési szabályok elsajátításában még képzetlen, még túl nagy lendülettel érkező, hozzá 
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képest még hidegfúziós részecskékkel. Az elegendő azonosság, az irányellentét ellenére 
lehetővé teszi az egymásra való erős kölcsönhatást, és a befelé jövők hidegfúziós eredőjéhez 
képest a már melegfúziósabb eredőjű kiáramlók egymással egyesülve megismétlik a kezdeti 
folyamatot, de most-már ők lesznek a náluk hidegfúziósabbakat lefékező, hozzájuk képest 
melegfúziós, Orgon részecskék. Tehát a túllendülők és a belül jobban elszaporodók, a 
kényelmesebb, érdekesebb élettérben egymást megváltoztatók, egymást melegfúziósabbá, 
felfújtabbá fejlesztő, korábban a hidegfúziós életállapotukban még befelé áramló részecskék 
az életáramlás során az eltérő környezetben átalakulnak. A befelé haladáskor még előre kiálló 
kúp alakú melegfúziós orrésszel és hidegfúziós, lendületes, vitéz, vakmerő elöljárósággal 
rendelkező szervezetek melegfúziós orrkúpja a befelé haladás során nagyobb azonossága miatt 
nagyobb ellenállásba kerül, eközben másoknál ezért jobban fékeződik. Feltételezhető, hogy az 
áthaladás során a szervezet átalakulása nemcsak melegfúziós eredőt hoz létre, hanem a 
környezet által jobban fékezett orrkúp benyomódik, és a már kifelé haladó, már erősebben 
melegfúziós, kitágult, nagyobb méretű szervezett életbuborék elöljárói, már nem elölről vezetik, 
hanem hátulról maguk előtt tolják a náluk kevésbé lefékeződött, a helyiekkel kisebb 
azonosságú, idegenebb, ezért kevesebb kölcsönhatásba bocsátkozott, még nagyobb áthatoló 
képességű részecskéket. A közös áramlásban korábban tőlük lemaradó, de most a veszélyes 
átáramlásban a frontra, maguk elé engedett, hozzájuk képest kevésbé fejlett, a helyiekkel 
kisebb azonosságú náluk hidegfúziósabb eredőjű, kevesebb tapasztalattal rendelkező 
részecskék egyre jobban lehagyják a már azonos időegység alatt több impulzusba került, 
jobban lefékeződött, korábban előrébb haladó vezetőiket. Az áthaladás során a már kifelé 
haladóknál negatív orrkúp, a befelé vezető áramlási alakzatot kiegészíteni, és ezzel 
semlegesíteni képes inverzben állapoteredő fejlődik ki. Ez a tükrözött áramlási forma nagy 
azonosságú, de kevésbé férfias, az időtengelyen nem kifelé türemkedő, hanem befelé 
beforduló, az ellenirányból érkező férfias szervezet kitüremkedését befogadni képes negatív 
ellentestet hoz létre. Miként a DNS szétváló és egymásba illeszkedni képes bázisait általában 
egymást kiegészítő alakzattal jellemzik, amelyiknél az egyik iránytengely, időtengelyen lévő 
orrkúpja éppen beleillik a másik negatív formájába, úgy nemcsak a fizikai alakzat, hanem a 
szervezeti eredő, és a tudati állapot is megváltozik. A befelé még sok hittel, vakmerően bízva a 
jövőben, de kevés tapasztalattal az orrkúpot képező nagy életnyomású hímtaggal előre áramlik 
az ekkor még hidegfúziós, bátor, a csapatát vezető elöljáróság. Később, amikor a vele túl nagy 
azonosságú környezetben, az őket követőnél több impulzusban lefékeződik, több negatív 
tapasztalatot szerez, már nem bátor és vakmerő, hanem akár gyávának is nevezhető, de inkább 
óvatosabb haladással, melegfúziósabb eredőben másokat maga elé engedve, nekik hátulról a 
védett térrészből dirigálva egyre jobban megfáradva, a lendületben már lefékeződve másoknál 
már lassabban, megfontoltabban áramlik. Míg a két hidegfúziós, elől a bátor vakmerő 
részecskékkel egymásnak áramló férfias kiskakas szervezetek nagy impulzus sűrűséget 
kiváltva csatároznak, hadakoznak egymással, lényegében az elterelő orrkúp miatt lepattannak 
egymásról, akár megsemmisíthetik egymást, de nem tudnak előröl egymáson áthatolni, míg a 
negatív orrkúppal rendelkező, már erősen melegfúziós szervezetek, ha egymásnak is 
áramlanak, mind a két szervezet irányába homorú orrészbe beszoruló kisebb, elgázosodott 
részecskéik egyre nagyobb életnyomású légzsákot, vagy és rugalmas párnákon visszaverődnek 
egymáson, lényegében kettős erővel, az egymásnak áramlásnál nagyobb sebességgel 
elrugaszkodnak egymásról. Az ilyen nagy rugalmasságú életbuborékok törhetetlenek, ha 
egymásnak áramlanak egyre nagyobb lendületre gyorsulhatnak, nem csökken, hanem nagyon 
nagy életnyomás, magas impulzus sűrűség kifejlődése közben növekszik a kinetikai 
energiájuk. Talán ez adja a mindenség energiáját, de ennek a nagyobb rugalmasságnak, az 
egyre melegfúziósabb eredőnek az ára a rendezettség elveszítése, a naggyá válás és idővel a 
felfúvódás. A hidegfúziós szervezetekkel párosodás, az egymásnak jó hatások átadása eltolja 
az időben az ez nélkül sokkal gyorsabban kifejlődő véget, a túl nagy szimmetriát (amely a 
hidegfúziós, megnyugvó, elmerevedő szervezeteket fenyegeti, és a felfúvódást, amely a 
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melegfúziós szervezetek időben kitolható, de a térben egyszer elkerülhetetlen végállapota. A 
párosodás, a túl nagy ellenzés, átadása megszűnteti a túl nagy szimmetriát és a 
határozatlanságot, míg a hidegfúziós, centralizáló szervezetek is megszabadulhatnak a túl nagy 
belső életnyomást kiváltó azonosságtól, a kifejlődött vonatkoztatási rendszer életideológiáját 
fenyegető rendszer és paradigmaváltástól, a tudatváltozás kényszerétől. Azonban ezek a 
lehetőségek csak halaszthatók, de a sorsát senki nem kerülheti el, mert a folyamatosan átadott 
hatásokkal a melegfúziós nőies szervezetek egyre hidegfúziósabb eredőjűvé válnak, míg a 
hidegfúziós férfias szervezetek az életfolyamat végére erősen elnőiesednek, melegfúzióssá 
válnak. Ilyenkor megfordul a fejlődési trend, és inverz téridőbeli eseményrend alakul ki. 
 
A melegfúziós, e minőségben túl nagy életnyomású térrészekből az izotrópabb hidegfúziós 
környezetbe, az élethálóba kiáramlók idővel később ők lesznek a környezetből már 
hidegfúziós tapasztalattal is vissza, illetve más melegfúziós szervezettsége megtermékenyítve 
beáramlók. Az ekkor már sokkal kisebb térméretre összehúzódott, (a volt melegfúziós), ekkor már 
kellően lehűlt, megnyugodott, rendezetté váló részecskék, koncentrált, lineáris sorba rendezett 
üstökös jellegű füzérsugárként áramlanak a kiegyenesedő életspirálban őket követő nagy 
azonosságú genetikai állománnyal. A sokféle állományból kikeveredett, a nélkülözés 
időszakában egymással jó teherviselő és elosztó képességűvé váló hidegfúziós részecskék 
lesznek, az erősen gerjesztett, kitágult, felhevült, már túl nagy azonosságú, melegfúziós 
részecskék által kiszorítottakkal szemben áramlók, kisebb egységekben a már a saját 
vonatkoztatási rendszerétől távolodó életbuborékba beáramlás közben az őket 
megtermékenyítők. A túl nagy életnyomású szervezettségből kiáramló, már felfúvódott Orgon 
állapotú elnőiesedett részecskék, a befelé áramló, már nagyon kicsire összehúzódott méretű, 
ekkor már céltudatos, hidegfúziós, férfias részecskéket a belsejükbe befogadókká, a 
szervezetükben körfolyamatokba terelőkké, a túl nagy lendületüket lefékezők, más tudati, 
áramlási rendezettséget kialakítókká válnak. A még H2O családi állapotban, a szent 
hármasban, valamely idegen tér és később elterelő határfelület felé áramló közösségből, az egyik H, 
a fiatal még semleges állapotú gyermek az Orgon állapotú anyával együttáramló, amely már 
benne fejlődik, míg a másik, már idősebb H az anyát is védően kívülről óvó, védő, beburkoló, 
férfias eredőjű, még hidegfúziós szervezet. Az anyába, a belső terében telítetté váló nőbe be 
nem férő férfiasabb részecsketömeg részben leválik, és a sorsára várva köröz a neki 
paradicsomi térrész körül. Gyakran előfordulhat az is, hogy elhagyva a már a melegfúziósabb 
Orgon térrészben, az anyában fejlődő fejlettebb részét és a befogadó szent lelket, a túl férfias, 
túl nagy a lendületű hidegfúziós aparészecskék egy része továbbáramlik, és a maradék férfias 
lendületével a farok rész kiszorult (nagyobb) részével másokat is megtermékenyít.  Valószínűsíthető, 
hogy a megtermékenyítendő térrészbe beérő idegenebb genetikájú családok, szervezett 
egységek, a fejlettségben hozzájuk mérhető részecskéket tartalmazó térrészekben landolnak, itt 
adódik át a kölcsönhatásuk, és ezért a megtermékenyítés is az időben párhuzamosan minden 
szinten kialakul, a megtermékenyített életrendszer nemcsak a belsejében, hanem a 
környezetében is továbbfejlődik. A farok rész a szervezet legfejlettebb elöljárói részének az 
orrkúpja, mint az üstökösök orrkúpja, a közös szervezet torlódásakor, fékeződésekor, a már túl 
nagy lendületű, túl nagy tehetetlenségű, az élmény érdekében a fékeződéskor előre áramló 
türelmetlen részecskék hatására megvastagszik, megduzzad, nagyobb életnyomásba fejlődik. 
A lendületes áramlást megakasztó eseményeknél, ez gyakran behatol az előtte lévő, általa sem 
átlátható, de egy ideig ezt megengedő, könnyen szexuális függőségbe taszító, elnőiesedett, 
vele szemben áramló, ellenálló életakadályba, amelyekbe azonban csak az elöljárói rész, a 
fejlettebb kisebbség fér és engedtetik be. A legfejlettebb már melegfúziós elöljáró csoport 
lefékeződésekor, a túl nagy egymásba fonódás, a kölcsönös függőség miatt ezek nem tudnak a 
potenciálgátnál tovább áramlani, amely miatt lefékeződnek. A sokkal kisebb függőségben 
lévő, másokhoz kevésbé kötött, átlagosabb, sokkal kevésbé fékezhető elfolyósodott plazma 
állomány, a tehetetlensége és a másik szervezetben már nem lévő minőség ellenállás hiánya, 
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az ellenhatás hiánya miatt akadálytalanabbul előre áramlik és az életspirál időtengelyén, 
időcsatornáján ez az elfolyósodott állomány magömlés közben átjut a megtermékenyítendő 
idegen térrészbe.  

 
24. ábra, Hideg és melegfúziós, férfi és női kapcsolat és impulzus lehetőségek. 
 
Feltételezhető, hogy nemcsak a kisebb függőségű, és könnyebben áramlani képes átlagos, 
plazmikus, képlékeny tömeg áramlik előre az elit és elöljáróik megfékeződésekor, hanem az 
átlagos részecskéket későbben egy kicsit lemaradva, nagyobb élethézagokkal követő, már, 
vagy még elporladt gáz állapotú, de valós tömeggel és áramlási sebességgel, azaz kinetikai 
erőátadási lehetőséggel rendelkező kisebbségi részecskék tehetetlensége is nyomást gyakorol. 
Ez a tömeg bármilyen kicsi és elporladt részecskékből áll, követi a velük kellő azonosságú 
genetikai állományt, a rokonságot, és azok lefékeződése, lelassulása esetén, csak rajtuk 
megfékeződve, kicsi impulzusokat átadva tudnak a többiekhez képest még mindig túl nagy 
lendületből lelassulni. Ez a tömeg az, amely elektromos energia kisülést hoz létre a 
villámláskor, amely akkor is kikényszeríti a továbbfejlődést, ha annak logikai vagy egyéb 
racionális okai nincsenek. 
 
Valószínűsíthető, hogy a nagyobb egységek közvetlen fizikai ütközése ezt követően rövid időn 
belül megszűnik, esetleg a későbben érkező utódok nyomására még egyszer, kétszer 
egymásnak nyomódik, de a főtömeg átjutása után a cél elérése következtében a két főtömeg 
tartósan elválik, és ezt követően a köztes térrész nyomását csökkentve már távolodik 
egymástól.  
 
A továbbiakban arról is lehetne tépelődni, vitatkozni, hogy vajon a lendületben fejlettebb elöljárók 
hódítják e meg az előőrs csoportot beengedő, befogadó, náluk nagyobb térméretre duzzadt, nagyobb 
tömegbe torlódott, már lendülethiányos, elnőiesedett szervezeteket, vagy ezek az engedékeny 
szervezetek fogyasztják el az elöljáróik elkápráztatásával, függőségbe és fogságba ejtésével, kicsi 
egységekben beeresztésével, a lendület elvételével az életélmény átélésére várakozva időfolyamatban 
rajtuk átáramló, és csak lendülethiánnyal részekben továbberesztett, vagy a közös tömegbe integrált 
szervezeteket.? 
 
 

Hidegfúziós részecskék egymásnak 
áramlásakor erős impulzus és leperdülés 
statisztikai valószínűség alakul ki, amely 
nagy saját spint, bepörgést hozhat létre. 

Hidegfúziós szervezettel szemben áramló, már 
melegfúziós részecske, befogadóbb, látszólag 
szabad áramlást mutat, de a beérkező hidegfúziós 
szervezet körül bezárulnak a nőies szirmok és a 
kitárt karok, attól kezdve ezek fogságában marad. 

A nagyobb saját perület, a magasabb forgási 
kerületi sebesség miatt a melegfúziós 
szervezetből és a nagyobb belső nyomás 
miatt a szimmetriasíkon kiszóródó, elporladó 
részecskék középen beszívó nyílást 
alakítanak ki a gyűrűs, toroid szervezetben, 
amely a belsejében hidegfúziós eredőjű, a 
melegfúziós orrésznek kedvező, amelyen a 
hidegfúziós részecskék átáramlanak. 

Ez a jellegzetes 
Bázispár a két 
ellentétes irányba 
áramló DNS szál 
között létesít jelen 
idejű összeköttetést. 

Melegfúziós, 
nőies szervezet 

Hidegfúziós, sokfélébb, 
férfiasabb szervezet 

Két melegfúziós 
szervezet egymásnak 
áramlásakor vagy 
megperdülés vagy és 
erősen fékező légzsák, 
az ütközést tompító 
aurák, mellek, ölelő 
karok miatt 
lefékeződnek

Hidegfúziós 
homoszex 

Melegfúziós 
leszboszi 
kapcsolat 
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A még csak részben megszelídült, de még nem elég nagy azonosságú, 
fejlődőképes vírusok, és idegen részecskék útja az emberben: 
 
A globalizáció, élettér egyesülés, összeolvadás közben mások légterébe kerülők, az itt 
található azonosságon megfékeződők, a külső rétegekben még viszonylag egyenletesen 
eloszlók nem okoznak nagy töménységű beáramlást. A légjáratokon át beszívott, viszonylag 
ritka, kis arányú idegen részecskék ártalmatlanítása nem okoz a hozzájuk képest túl nagy 
dominanciában, magas arányban jelen lévőkben nagyobb időzavart. A feldolgozó képességhez 
(a fejlettség és a kapacitás), az átalakító képességhez képest viszonylag kevés idegen 
időegység alatti beérkezése, a beérkezők szaporodásánál nagyobb ártalmatlanító képességgel, 
fejlettségi, létszámbeli, vagy és a környezetismereti előnyökkel rendelkező befogadók esetén a 
folytonosságban nem alakul hat ki jelentős zavar. A genetikailag túl távoli, egymással a 
méretben, a szegénységben kellően nagy azonosságú, hasonlóan elporlódott, de vegyes, sok 
helyről származó közegként együttváltozó, az élet terheit már együttviselő, a melegfúziós 
térrészek között található köztes isteni közegből származó részecskék, azonban még e 
közegben érvényes (kommuna, kommunista jellegű) szabályozást ismerik, az elsődleges 
reakcióik ennek megfelelőek. Az ilyen nagyobb azonosságú együttváltozó közeget alkotó 
részecskék, a melegfúziósabb, nagyobb változás sűrűségű térrészek külső rétegeibe bejutáskor, 
a nekik már ismerős, kellő azonosságú, hasonlóan a terhet egymás között megosztó, együtt 
viselő, víz és vízgőz állapot eredőjű, azonosságú szervezetekhez kapcsolódnak, elsősorban 
főleg az azonosság miatt ezekben nyelődnek el, ezekben sűrűsödnek be.  Minél nagyobb közös 
tömegbe épülnek ezek a vízcseppekké fejlődő, kezdetben csak vízgőz állapotú életbuborékok, 
együttváltozó közösségek, annál nagyobb lesz a közös hatóképességük. A közös tömeg és a 
hatóképesség növekedés miatt egyre több, a külső izotróp térrészek felől érkezők, - hasonló 
azonosságú, a melegfúziós térrészek felől ilyen minőségű, ellenhatású részecskék kellő 
lendületszimmetria hiánya miatt - nem fékeződnek le. A külső térrészekben lévő, befelé ható 
irányban nagyobb áramlási eredő miatt, a befelé áramlók és a beépülők többsége esetén, a 
kezdetleges vízgőz életbuborékba, egy leendő vízcsepp közösségbe sok apró kicsi kinetikai 
lendület adódik át. A térerő és az áramlási eredő különbsége, a befelé és a kifelé haladók 
eltérése miatt, amely minőségben nincs kellően ellensúlyozott ellenhatás, az a minőség sikeresebben és 
kevésbé akadályozottan tud áramlani a saját minőségével még nem telített térrészek felé. Az 
ilyen életminőség viszonylag szabad befelé áramlása, gravitációs lendületerőt ad át az ilyen 
minőséget megváltoztatni, vagy leárnyékolni képes térrész felé. A változtatóképes energiát, 
energia és hatáshordozók szállítják és adják le, adják át azon őket feltartóztatni képes 
közegnek, amellyel elég nagy a téridőbeli tükrözött azonosságuk. A távoli, együttváltozáshoz 
és közös teherviseléshez szokott, kommunista érzelmű, a melegfúziós rendszerekben 
rendszeridegen részecskék tehát a velük legnagyobb azonosságú vízgőz buborékokban 
érkeznek be a környezetünkbe, és a már melegfúziósabb szervezetekbe is elsősorban ezen az 
úton át, és a folyadék csatornákon át kerülnek be. Mivel a velők kellő azonosságú közegben 
nemcsak megfékeződnek, hanem az azonosságba és a térbeli sűrűségben, a töménységben és a 
hatóképességben is feldúsulnak, ezért a légtér életbuborékjaiban még indomináns közösségek 
ebben a folyadék állapot eredőben, minőségben sokkal koncentráltabban vannak jelen, sokkal 
hatóképesebbek, fertőző képesebbek az egymásra számítható, egymást támogató közösségek. 
A harmatban, az esőcseppekben, és a leeső csapadékkal a pocsolyákban, a tavakban és a 
felszín alatti folyásokban tovább koncentrálódó, és valahol egy közös életforrásban a felszínre 
bukkanva már egymással kellő azonosságú egyedi eredőre fejlődő átlagos közösségben 
azonban már olyan nagy arányban vannak az ilyen közegekből származók, a téridőben 
máshová áthelyeződve együttváltozók, hogy az eredeti minőséget és a hagyományaikat is 
megőrzők dominanciában maradhatnak. Ez azzal a következménnyel jár, hogy a leső esőben 
és a friss vízben még nagyon magas a fiatal hidegfúziós és átlagos részecskék, és jelentős az 
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idegen térrészből idegen szokásokkal, más identitással érkezők aránya. Bár a melegfúziós 
térrészek és állapotok felé fejlődők folyamatosan keverednek és veszítenek az eredet állapotából, 
lassan beolvadnak és a helyiekkel, a befogadókkal egyre nagyobb azonosságra fejlődnek, de eközben a 
szervezeteik kevésbé keveredő mélyén, egyre nagyobb töménységre fejlődnek a kifelé már nem 
leadható, megtartandó, eltitkolandó eredet és a hagyományok hatásai. Az ideológiát, a saját 
meggyőződést, a korábban kialakult hitet nem lehet egy azonos generációban megsemmisíteni, csak 
két-három generációváltás és keveredés után hígul fel a környezetihez közeli eredőre. Ráadásul a 
szervezetek elszigeteltebb belsejében, az öregebb generációk sokkal tovább megőrzik, és részben 
továbbadják a hagyományaikat, az ősi istenek és bálványok dicsőítését és a beléjük vetett hitüket. 
A melegfúziós szervezetekre már nem teljesen steril, hidegfúziós, idegen részecskék, még az 
őket nagyon magas arányban tartalmazó ivóvízben, már nagyon sokféleségben áramlanak e 
csapadék és felszíni vizeket megívó szervezetek belsejébe, hogy belülről végezzék el azt a 
munkát, feladatrészt, amelyet a sors, vagy és az isteni közösség rájuk terhelt. Az élet részben 
hidegfúziós lélek részecskékből is felépülő, és ezekkel táplálkozó szervezetei folyamatosan 
fogyasztják ezeket az idegen kultúrákat, amelyek semlegesítése, szelekciója általában nem 
okoz problémát, kivéve azokban a globalizációs, revolúciós időkben, amikor megváltoznak a 
beáramlási arányok, amikor a nagyobb azonosságú élőrétegek, a közös határfelületeik 
lebomlása után összevegyülnek az addig tőlük elszigeteltebben fejlődő hidegfúziós külsőbb 
réteggel. A globalizációs folyamatban hirtelen megnő a közössé váló élőrétegben a 
hidegfúziós idegenek aránya. Ilyen következik be minden külső élőréteg elpukkanásakor, a 
hatásfelületének a lebomlásakor, és hasonló analóg folyamat alakul ki akkor is, amikor a réteg 
összeolvadást, egy idegen térrészben kifejlődött megtermékenyítő közösség váltja ki. A 
viszonylag magas arányban és még túl idegenként, nem elég azonossággal a hozzájuk képest 
melegfúziós élőrétegekbe bekerülő távolról származó, eltérő identitású részecskék, nemcsak a 
genetikai arányaikban, a tudásukban és a szokásaikban nagyon mások, hanem eltérőek a 
reakcióik, és mást tartanak a maguk számára jónak, és a helyiektől ilyenkor még eltérőt 
rossznak. Ez azzal a következménnyel jár, hogy a beérkező idegenek, képzetlenek és 
tudatlanok, akkor is, ha tartósan kisebbségként, leendő utódként időben eltolva és lassabban 
fejlődnek, de egyre nagyobb arányban kerülnek be a hozzájuk képest eltérő életkultúrával és 
eltérő szokásjoggal együtt élő közösségekbe. A vizekben és a magasabb nedvesség tartalmú 
gyümölcsökben, zöldségekben és más nagyobb sűrűségű folyadék közegekben, a szervezetek 
bőrrel, nyálkahártyával a kiszáradás ellen védett, magasabb nedvességtartalmú rétegeiben, a 
sejtek folyadék tárolóiban is előszeretettel, és kíméletesebben elnyelődő részecskék 
mindenhová bekerülnek, és életben maradva, a befogadók által is meghatározott eredménnyel 
beilleszkednek a beérkezési környezetekbe. A szervezetek belsejében is áramlás és anyagcsere 
folyamatban a beépülők a belső életforrásokból a közös életcsatornákba terelődnek, eközben 
erősen keverednek, elvegyülnek a helyiekkel. A koncentráció és az azonosság növekvése 
nemcsak az élet szervezetein kívül, hanem azokon belül is megerősödhet, és a mássá fejlődés 
sok lehetősége mellett, a visszafejlődés, és az eredettel nagyobb azonosságú állapotba fejlődés 
lehetősége is adott.  
Az emberi szervezetben a közvetlen környezettel érintkező, folyadékfilmmel, és a 
könnycsatornával, (szervezeti folyadék állapotú folyórendszerrel) összekötött szemeken, a 
mikro óceánjainkon keresztül vezet az egyik főút, amelyen át a még csak részben megszelídült 
hidegfúziós, túl idegen vírusok viszonylag könnyen bekerülhetnek a szervezetekbe. A másik 
lehetőség az orr és a szájüreg, a fülzsír valamint az egyéb, a külvilággal közvetlen kapcsolatot 
tartó nyálkahártyák, a testnyílások könnyebben bevehető életcsatornái. Mivel a még magas 
áthatolóképességű, lendületes változataik gyakran nagy sebességgel érkeznek a légtéren át, 
ezért ezek a szervezet belsejébe kerülve az izületeink folyadékfilmjeibe, (mint a védett 
rétegeken belüli felszín alatti folyadéktárolókba), és a nyirokrendszeren át is bekerülhetnek. 
A légtérben lévő vízgőz buborékokba bejutó, és ezen át az alacsonyabb életnyomású belső 
térrész felé, a tüdő felé áramló vírusok itt meleg és párás, a szaporodásra alkalmas paradicsomi 
környezetet találnak, amelyben csak úgy hemzsegnek a számukra ideális, felfúvódott, már 
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könnyűvérűvé és felszálló ágúvá vált ledér Orgon életbuborékok, a megfiatalodásra és vörös, 
lendületes hidegfúziós egységek beépülésére éhes vénás vérsejtek. E részecskék már jelentős 
saját spinnel és magas a saját fordulattal, toroid gyűrű alakban, a belső centrális térrészben 
pozitív (hidegfúziós) energiahiánnyal, az életterükben kialakult lévő szabad lyukakkal várják 
az őket megtermékenyíteni, lehűteni és átlagosabb, vegyes, nagyobb biodiverzitású állapotba 
hozni képes, náluk hidegfúziósabb eredőjű szervezeteket. Már az orrnyálka és a 
szájnyálkahártyán megtapadók, a lendületben részben elnyelődők beépülnek az őket 
kíméletesen befogadó, lefékező életnedvekbe, nyálkahártyákba, és ezeken át a testnedvekben 
belülről kezdik meg az azonosság növekedést. A torokban gyakran okoznak a melegfúziós, 
ellenőrző szerepet betöltő (határőr és vámállomás) a mandulákban zavart, amelynek a szerepe 
valószínűen a lefékezés, a kiszűrés, durva szelekció és a feltartás, hogy az idegenek és a túl 
eltérők ne érkezzenek be nagyobb ütemben, mint amennyit a szervezet feldolgozni képes. Még 
a mandulagyulladásnak, a megduzzadó manduláknak, és lehet hogy a nyirokcsomóknak is az a 
szerepe, hogy a megdagadáskor, a túl nagy gerjesztéskor csökkentsék az áthatolásra alkalmas 
csatornák keresztmetszetét, tehát ezek zsilipek, az idegenek beáramlását csökkentő, fékező 
dimenzió kapuk. Azoknál, akiknél kivették a mandulákat, természetesen e kapuk nem zárnak, 
hacsak később a szorgos részecskéink, legalább részben vissza nem pótolták, valamilyen 
ideiglenes tákolmánnyal továbbra is védve a továbbhaladás csatornáit. A védettséget és a 
manduláikat elvesztőknél, e védettség hiányában a torkon át a légcsőbe és a gégetájra kerülők, 
itt sikeresen megtapadók, letáborozók nyirok és egyéb daganatokat okozhatnak, amelyek miatt az 
elmúlt időben számos fiatal, középkorú szervezetet vesztettünk el Magyarországon is. A gennyes, vizenyős 
daganatokat és gyulladásokat okozó, a befogadó sejteket túlságosan is felfúvók, majd belülről 
lehűtők, a már felfúvódott sejtfalat ridegebbé fejlesztők miatt, elvesztve az 
életrugalmasságukat gyakran felszakadnak. Nagy hiba volt a mandulák, a zavarokat jelzők 
és a szerveztek felgyorsuló mássá fejlődését megakadályozó szervi részek eltávolítása! 
 

A már akadálytalanabbul továbbáramló, a tüdőbe és a léghólyagokba bejutó idegenebbek 
egyenesen a melegfúziós, szexillatú paradicsomba érkeznek, ahol amazonvilág a domináns. A 
sikerrel bejutó, lendületes részecskék szinte dőzsölnek a lehetőségekben, válogathatnak a 
szebbnél szebb és a teltebbnél teltebb, már erősen felfúvódott, de még elég nagy 
életrugalmasságú, nagy befogadóképességű Orgon életbuborékok, nekik alacsony életnyomású 
életterek között. A tüdőbe áramló és a megfáradt, már nem együttműködő képes, lendületet 
vesztet, vagy és túl nagy azonosságú melegfúziós részecskéket, az édes terhet leadva, e 
buborékokat lendületes hidegfúziós részecskékkel, részben még fejletlenebb vírusokkal 
megtöltve a friss véráramban szétáramolnak, és a helyiektől kellően eltérő sármos, katonás 
részecskéknek hamar kialakulnak a sikeres kapcsolataik. A szervezetekben sikeresen 
keveredők, letelepedők jelentős része hamarosan kelő azonosságúvá, és együttműködő képesé 
válik. Azonban a differenciálódásban nemcsak a hidegfúziós társaiktól elszakadók és idegenek 
közé keveredők, gyorsabban mássá válók vannak, hanem a saját társaikkal együtt maradók, az 
identitásukat és a másságukat is túl sokáig megőrzők, és ilyen hidegfúziós, túl idegen eredőben 
túl hamar, a fejlődéi stációk betartása nélkül eljutók is képviselve vannak. Ezek egyrészt, az 
idegenségükkel, az átnevelési és rendfenntartási, eltartási igényükkel nagyon lehűthetik a 
környezetet, ráadásul a más viselkedési kultúrához szokottak, az otthoni, magukkal hozott 
hagyományaikhoz híven, amerre járnak, áramlanak, elvesznek, amit találnak, amit az isten 
adott. Ha a szervezetekben az a jövő érdekében szükséges kisebbség nagyon túlszaporodik, a 
túl kevés eltartóra, átnevelőre túl nagy teher hárul, ez könnyen meghaladhatja a befogadó 
szervezet eltartó képességét, amitől annak a gazdálkodási eredője negatívvá válik. 
Talán a legtöbb problémát az ereken át a szervezet nagyobb víztartalmú kisebb egységeiben 
okozzák, a sejteket belülről károsítják, és a vizeletkiválasztó vesét is megtámadják. Ennek erős 
vesetáji és hátfájdalom a következménye, amely főleg éjjel, és reggel jelentkezik, amikor a 
szervezet átlagos sejtjeiben működő rendfenntartó és rendezettséget növelő részecskék zöme 
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inaktív, pihen és alszik. A szervezeti éjszakában kevés az ellenható impulzus, és a sok beépülő 
hidegfúziós részecske miatt, az általuk okozott zavarok reggelre felszaporodnak.  
A hidegfúziós vese felé fejlődés, a vizelet kiválasztás növekedése, összefüggésben van a korunkban 
történt globalizáció, rétegszakadás, és a Németországot és nyugat Európát átmeneti ideig 2011-ben 
sújtó hasmenéses járvánnyal, amely elsősorban a vizeletet és a túl káros idegen részecskéket kiválasztó 
veserendszeren keresztül jut be a szervezet belsejébe. 
Az éjjel éppen alacsonyabb hőmérsékletű szervezetben kevésbé működik a kompenzálás, és túl 
hidegfúzióssá, és túlhűlővé válnak a felesleges folyadék állományt kiválasztó vesék. Valószínűen ez 
kapcsolatban van azzal a tapasztalattal, hogy a reggeli erős vesetáji szétsugárzó hátfájást, egy forró 
kávé, tea, vagy meleg fürdő, sokkal magasabb belső változás sűrűséget okozó hatása gyorsan 
elmulasztja a deréktáji fájdalmat. 
 
Térjünk vissza az izületi panaszokra. Az izületek mindig egymáson elmozduló, csukló forgó, 
de már tartósan egymás mellett és együttváltozó térrészekben, az eltérő szervezeti részek, 
települések közötti körforgalmi átjárókban alakulnak ki, amelyekben, mint az egymással 
érintkező felületű csillagok Ort övezetein, nagyon magas az egymástól nagyon eltérő áramlási 
rendezettségű részecskék áramlási sűrűsége, és a túl türelmetlenek, a szabályokat és az idő rendjét be 
nem tartók között, miatt az impulzusok sűrűsége. Az ilyen szabálytalan áramlások miatti 
impulzusok jelentős része a szilárd és a gáz állapotú részecskék átlagosabb állapotra 
keveredésével és ezért elfolyósodással, átlagos folyadék állapotú részecskék kialakulásával jár. 
Az izületek tehát az egymáson elmozduló, eltérő, de egymást kiegészítő részek súrlódásának a 
csökkentése érdekében folyamatosan kenve vannak az egymáson elmozduló részeket 
folyamatosan hűtő, kenő, a felületi egyenetlenségeket kitöltő, az átlagos felületeket kellően 
síkosító, a terheket együttviselő folyékony közegállapotú részecskékkel.  Mivel e 
folyadékfilm, a magas terheléstől, mint az autók kenőanyaga viszonylag hamar kifárad, ezért a 
differenciálódástól elgázosodó, elpárologni képes kisebb részecskékre, és nagyobb sűrűségű 
ionosabb részekre differenciálódik, amelyek viszont hajlamosak az egymáshoz tapadásra, és a 
térben és a mennyiségben, arányban növekedő sókristályokként hajlamosak kirakódni az 
izületek mozgását rontóan. A nagy terhelésen erősen differenciálódó, elfogyó részecskéket 
folyamatosan pótolni kell. Ez kétféleképpen tehető meg, Saját termeléssel, létrehozással, vagy 
importtal. A saját előállítás egy kellően komplex, még egész-séges szervezet lehetősége, amely a 
környezetével sikeresen összeférő, együttműködő átlagos részecskéket képes szintetizálni, lekötni a 
saját szervezetében keletkezettek közül. Az import már nem szerencsés, akkor sem, ha látszólag 
olcsóbb, mert egyrészt helyi munkanélküliséget hoz létre, csökkenti a szervezetben e területen 
együttműködőkre az igényt, elértékteleníti őket, másrészt, ha a saját termelést egy ideig olcsóbb 
importtal helyettesítik, a saját termelés gyorsan elsorvad, azt a tevékenységet művelők elfelejtik, másra 
nevelődnek át, vagy elhagyják az őket leértékelő, elértéktelenítő szervezetet. Az importált folyadék 
állapotú részecskék nem mindig és nem olyan minőségben vannak jelen, nehezebben illeszkednek be, 
nem megfelelően működnek együtt a környezetben változókkal, nagyobb súrlódásokat okozhatnak, 
ráadásul az import csak nagyobb egységekben, rapszodikusabb hullámokban érkezik, hol túl sok, hol 
túl kevés van belőle. Ráadásul az idegenebb részecskék tárolása, beszerzése több energiát köt le, 
viszont a hazai termelők hamar kisesnek az együttváltozó folyamatokból, a fogyasztási lehetőségekből. 
 
A folyadékokban pedig sokkal könnyebben nyelődik el a nagy lendülettel érkező hidegfúziós 
részecskék lendülete, de azt is mondhatjuk, hogy a kellően sűrű, kellő azonosságú, kellően sok 
saját hidegfúziós részecskét is tartalmazó átlagos környezetben, könnyebben és kevesebb 
kárral lefékeződnek a befogadó részecskékkel kellő azonosságú, messziről és nagy 
sebességgel érkező, még náluk is idegenebb részecskék. Az izületeket kenő folyadékfilm, és a 
nyirokrendszer egyébként is alkalmas az ilyen hidegfúziós vírusszerű részecskék 
befogadására, elnyelésére. Mivel a távolról nagy sebességgel, soros, lineáris rendezettségben 
érkező, de nagy folytonosságú, sűrűségű részecskék itt lefékeződnek és torlódnak, a pálcika, 
vagy fonal alakú, hosszúkás egységeik, éles, szögletes, sarkos végekkel rendelkező 
térszerkezetekbe épülnek. Ezek a testidegen részecskék egyrészt lokálisan fokozott nyomást 
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váltanak ki, és ezzel is fájdalomérzetet okozhatnak, de nagyobb problémát okoz az, hogy 
kristályos szilárd, a helyi izületi folyadékkal ellentétben a közvetlen közeli környezetben nem 
felszívódni képes éles idegen részecskékkel telítik az izületeket. Ez miatt ezek egy idő után 
fájdalomérzetet kiváltva, megsértve a porcokat, vagy és az egymáson elforduló felületeket, 
sokkal nehezebben fordulnak el egymáson. Ha a nyirokrendszer és a testi folyadékok ilyen 
szilárd, de kisméretű, elporlott kristályos részecskékkel telnek fel, és az adott izületet létrehozó 
szervezet nem fogyaszt, nem termel időre jutóan több átlagos folyadék részecskét, mint 
amennyi az elfordulást nehezítőből beérkezik, akkor az izületek kenése megnehezül, és 
fájdalmat, következményként izületi gyulladást okoz az egymáson elfordulás. Bár a saját 
származású, a differenciálódásban hasonló részecskék is ionos, fejlettebb, szilárdabban 
egymás mellett kitartó kristályokat hoznak létre, de ezek nagy azonosság esetén tovább 
fejlesztve lebontásra, vagy könnyebben eltávolításra kerülnek. Ha az idegen életanyaggal 
szemben nincs helyi ellenanyag, akkor az idegen anyagból kiváló kristályokat, nincs ami 
továbbfejlessze, nincs ami tovább bontsa, azaz eltávozás helyett rendellenességet okozva 
bennmaradnak az izületekben. Az ilyeneket életforrásként kitermelő, az izületi és a porcrétegekben 
túl nagy azonosságú kristályos köszvénycsomót létrehozó, de ezeket a szervezetben rosszul elosztó, 
nem felbontó, nem sikeresen kiürítő (melegfúziós) szervezetekben rugalmatlanná s egymáson 
elmozdulni képtelenné, már csak együttfejlődővé válnak az élettér e részei. E betegség rokona a 
köszvény, amely már nemcsak a vizeletből kiváló éles (húgy) kristályokkal telíti az egymáson 
elforduló izületeket, és ezzel akadályozza az egymáson elfordulásban, az együttműködésben, hanem 
olyan nagyfokú szilárd kristályos részecske beépülést okoz, amely izületeket lemerevítve, az egymáson 
elmozdulást egy idő után teljesen megakadályozza. Ilyenkor valamilyen merev helyzetben rögzíti pl, a 
túl kevés folyadékot fogyasztó, (termelő), de annál több ilyen kristályos hidegfúziós részecske 
betelepülését segítő, túlságosan egybeépült település teljesen egymásba épülő és ezzel lemerevülő 
szerkezetét. Lásd az egymásba épülő távolkeleti városok. Amikor az élet szimmetriája eltolódik, és a 
túlgazdagodott rétegek nagyon grandiózus, a környezeti élőrétegekbe egyre jobban benyúló, Babiloni, 
Kínai, Amerikai, stb, hatalmas fellegvárakat építenek, és a talajrétegekbe is egyre jobban lemélyítik az 
építményeiket, az eltérő élőrétegek egymáson elmozgása, a rétegek lamináris áramlása megnehezül. Ez 
miatt egyre több kerülő utat kell tenni az ilyen áramlásokban résztvevő lélek részecskéknek, amely e 
részecskéktől egyre nagyobb gyorsulási igényt, egyre rövidebb idő alatti kiegyenlítődési igényt vált ki. 
Már az ókori a városokat túl nagy sűrűségre építő, a házakat egymáshoz ragasztó életmód is 
megnehezítette a feszültséget az életfelszínen elosztó részecskék életáramlási munkáját, a felszínünkön 
a szél munkáját. Márpedig az élőrétegekben lévő elporladtabb részecskék azok, akik képesek 
alkalmazkodni és rugalmasan helyet változtatni akkor, amikor az egymás mellett elmozduló nagyobb 
tömegszámú szervezetek elhaladnak egymás mellett. Ha ilyenkor egyre jobban megnehezül a 
feszültség kiegyenlítődés, akkor a feszültség felhalmozódások miatt, mint a rosszul emésztő 
gyomorban, szervezetben, nem történnek meg az élet lineáris folytatódásához szükséges 
kiegyenlítődések, nem állnak alaphelyzetbe, a legkisebb életnyomás lehetőségébe a szimmetriák. 
Ilyenkor a kiegyenlítődéseket szállító részecskék késnek, egyre többet differenciálódnak egymáson és 
az életáramlásukat akadályozó tárgyakon, növekszik az időre jutó elporlódás és a különbség. Ha 
időzavar alakul ki a kiegyenlítődésben, lesznek egyes területek, amelyekben tartósodik a 
kiegyenlítődés elmaradása, a lélek feszültsége, és a revolúció lokálisan nem éri el a teljes 
kiegyenlítődést, megnő az időre jutó ide-oda áramlás. Ha az egymás melletti életfelszín áramlási és 
anyagcseréjének az akadályoztatása megnő, a mikroklímák már nemcsak az erdőkben, hanem a 
városokban is megváltoznak, és az élet rossz gázait kisöprő szelek, az életnek már rossz térrészeket 
egyre jobban elkerülik, a lokális eloszlás és a szimmetria zavart szenved. Egyre messzebb kel áramlani 
a jó levegőért, a jó vízért, a mindennapos regenerációjában még sikeres életterek megtalálásáért. 
Valószínűen ez is hozzájárul, hogy az élet egyes korábban megfelelően vizenyős, oázisként működő 
területei, időnként elsivatagosodnak, és a környezet, a fauna és az élővilág is megváltozik. Lásd 
Egyiptom akáciákkal és friss füvekkel dús egykori legelőinek a kiszáradását, elsivatagosodást. Ezzel 
analóg folyamat a Brazil Amazonas környéki őserdők kipusztulása, a szél és az erózió, a szerves anyag 
lemosódás itt szabadon járása. A fáktól megszabadított, a széltől és az esőtől már nem védett 
térségekben leáll az átlagos szerves anyag képződése, megnövekszik a talajréteg lemosódása, 
elszállítódása, elporladása, kiszáradása. A korábban rengeteg nedvességet megtartó térrészek e közeget 
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egyre kevésbé tartalékolni képes, egyre gyorsabban átengedővé fejlődése változást hoz a térség, és 
ezzel más térség klímájában is. Míg e térség az átlagosról melegfúzióssá válik, a folyókban és a 
tengerekben megnő a felhalmozódás, és az odaszállított minőségben az élet túlnyomása.  
Az elszállítódott átlagos életanyag helyét melegfúziós életanyag veszi át, míg a tengerekben és 
a folyók deltájában növekszik e minőség életnyomása, a betáplálás és az időre jutó hatóanyag 
feladás, azaz az élet itt is gyorsul, gyorsabban differenciálódik. A differenciáltabb, gyorsuló 
élet kihat e minőség közelében élni képes emberekre és életváltozatokra. Az elvárosiasodás 
hasonló elsivatagosodást, kiszáradást, egyenetlen vízelosztást hoz létre a nagyvárosokban, míg 
egyes környezetben a felhalmozódó szennyvíz és az ez miatt sokkal több helyi oxigén igény, 
felvétel, és a biológiai iszap bomlásterméke megváltoztatja a lokális légkör arányait és 
összetételét. A képződő nemesgáz elégetése szintén a lokális differenciálódás a gyorsulás 
irányába hat, a helyileg egyre differenciáltabb, egyre szélsőségesebb különbség felhalmozódás 
tovább gyorsítja a revolúciót, a kiegyenlítést és a helyreállítást elvégző részecskék életvitelét, 
terhelését, időzavarát, együtt a feszültségét. Ha pedig az élet alapjánál, a nemesgáz 
állománynál nagyon megnőnek a különbségek, az életfeszültség növekedése miatt a 
kiegyenlítődések is gyorsulni, egyre nagyobb tömeget egyre rövidebb idő alatt megmozgatni, 
és máshová szállítani fognak. A túl nagy életnyomású helyekről az adott minőség áramlása 
más felé, az új kisebb életnyomású térrészek felé irányul, és a lokális mikro áramlások 
megváltozása, a feladókat követő fogyasztó csorda áramlási irányának és szokásának a 
megváltozásához, vagy ezek kipusztulásához, visszafejlődéséhez vezet. Az élet feladásait 
fogadók vagy alkalmazkodnak a környezet változásához, vagy lebomlanak az őket táplálni, és 
életpiramist építeni nem képes, nem támogató környezetben, és ekkor felerősödik a természet 
körforgása, a nemlineáris evolúció, a népvándorlás, a nagyobb energiaszintű revolúció. Ha az 
életfelszín nagyon benépesül, telítetté válik, és már egyre kevesebb a természet saját 
ritmusában regenerálódó térrész marad, akkor a lamináris áramlási lehetőségek egyre jobban 
beszűkülnek, és az élet rákényszerül, hogy egy még kellően tágas, általa még a saját rossz 
hatásaival el nem elszennyezett, őt kevésbé gerjesztő, jobb hatásokat feladni képes külső 
élőréteget építsen. Az építkezéshez sok anyag és energia, szorgos részecskelélek szükséges, és 
az energiákért sok esetben a változás sűrűségben fejlettebb, sok energiával rendelkező 
felmenői rokonokhoz, hitelezőkhöz, és támogatókhoz kell folyamodni, és csak akkor 
kezdődhet, erősödhet fel a külsőbb új élőréteg építése, amikor már a tervek és elképzelések 
mellett az anyagiak, az energiák is rendelkezésre állnak. Ehhez viszont a környezet 
résztvevőinek a beleegyezése is szükséges, mert terjeszkedni, nagyobb helyet biztosítani csak 
ezek rovására lehetséges. Valamelyik már túl sokat leélő idősebb szervezetnek, a környékben 
élő szervezeteknek át kell adnia a helyéből, össze kell magát húznia, vagy el kell halnia, a 
hagyatékát hátra kell hagynia, át kell adnia, hogy az elhagyott, felszabadult életterét egymás 
között arányosan felosztó utódok átépíthessék, tovább használhassák. A revolúció más részben 
erről, a generációváltásról szól. 
 
 
 
Fejlődési lépcsők kimaradása és átugrások az emlős szervezetekben, a túl idegen 
hidegfúziós, nagyon eltérő részecskék, túl melegfúziós, túl fejlett közösségekbe bejutása. 
 
Amikor az élet nyomása nagyon megnő, és az addig letelepült, a környezetéhez kötődő 
részecskék élethelyszínt megváltoztató életáramlása nagyon felgyorsul. Az életnyomás 
növekedése fellazítja az egymásba ágyazódott élőrétegek egymásra ható elmozdíthatatlan 
nyomását, és eltávolítva az engedő helyeken az egymásba ágyazódott kristályos anyagokat, a 
kevesebb megmaradó, túl kitartó ellenállót lemorzsolva, ledarálva, elfolyósítva periódusonként 
létrehozza a rétegek egymáson elfordulását, egymáshoz képesti helyzetváltozást és ezzel a 
lokális arányok megváltozását is. Az élet körforgás felerősödése minden szinten megújjulást 
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hoz létre, és a változásban lemerevedett, egymás felé érdektelenné vált élet ismét felélénkül, a 
vele kellő azonosságúakkal, de még kellően eltérőkkel sokkal hatékonyabban és sikeresebben 
működik együtt. Ha kicsi a különbség lassú a változás, de ha túl nagy, akkor vagy nagyon 
akadályozott, kényszerrel visszafogott, vagy legyőzve a változást addig akadályozó 
merevséget, rugalmatlanságot nagyon felgyorsul. 
 
Képzeljük el, hogy a melegfúziós szervezetek, a nagyobb bolygók és a csillagok között, az 
egymással összefüggő, élethálót alkotó közös, köztes térrészben, olyan gyorsan áramló, elég 
nagy azonosságú, szegény, de egymással előbb sokféleségre, magas biodiverzitásra keveredő, 
együttrezgő, közös frekvencián változó amorf, kovalens (felületi) kötődésű hidegfúziós 
részecske közösségek alakultak ki, amelyek az élet terheit együttviselve megosztják 
egymással, amelyek kommunák szerinti szabályok szerint élnek. E térrészben minden közös és 
mindenkié, az fogyasztható, amit az isteni közösségnek a természet ád, amit termelnek, 
létrehoznak és amit csak találnak úton és útfélen. A magántulajdon ismeretlen, a már általunk 
is megismert kommunista, egyenletesebben elosztó jellegű törvények érvényesek. A részecske 
diktatúra, isteni közössége rendezett és túl szabályos, a szándékos impulzusokat lehetőleg 
elkerülő fegyelmezett környezetben él, amelyben minden nagyobb, ide bejutó energia azonnal 
felbonttatik, elosztódik, felosztódik és igazságos elosztásban sokak részesednek benne.  
A szabályok racionálisak, értelemszerűek, egyszerűek, az egyszerű szervezetek által is 
megérthetők és betarthatók. Tehát e fegyelmezett, proletárdiktatúraként működő 
rendszerben rend és fegyelem, törvény uralkodik, de sok minden más megengedett, amely a 
melegfúziós térrészekben és szervezetekben csak megtűrt, vagy tiltott. Ha egy ilyen amorf 
tudati rendezettségű részecske szervezet, valamilyen hatásra elhagyja az ő isteni térrészét és 
korábban vele együttváltozó közösségét, a korábbinál melegfúziósabb, gyorsabban változó, 
nagyobb azonosságú térrészekbe érve egészen eltérő törvényi környezettel, más tudati 
rendezettséggel találkozik. Számára nemcsak furcsa és idegen lesz az ismeretlen, és valljuk be 
sokszor távolról sem racionális, bár megérthető indokkal kifejlődött bonyolult törvényi háttér, 
hanem sokáig nehezen érthető, még nehezebben elfogadható, nem egykönnyen azonosulható. 
Vannak szervezetek, akikben már több melegfúziós, a közösségi szabályokat azonosan ismerő, 
megértő részecske van, azaz a közösségi tudati és megértési, alkalmazkodási eredő fejlettebb, 
és vannak olyanok is, amelyek nehezen tanulnak, vagy csak túl eltérően gondolkodnak, és még 
nem tartalmaznak elég sok a környezet által megkívánt fejlettségű, tudat-ismeretet, és 
megértést szállító részecskéket. Ha egy ilyen szervezetben erősen többségben maradnak a 
hidegfúziós, a gondolkodásban, az identitásban, a szokásjogokban egymástól is jelentősebben 
eltérő azonosságú részecskék, akkor az adott szervezet a benne kialakult, a közösség többsége 
által elfogadott, azonosan értett szabályok szerint fog élni és a környezet kihívásaira reagálni.  
Pl, egy kommunista szabályok szerint élő, egyenrangú közösségből érkező amorf szervezet, nem fog 
engedelmeskedni és alkalmazkodni a neki nagyon idegen környezetben, a tőle nagyon idegen, nem 
megérthető szabályokhoz, ezért az elvárt együttélési normákat valószínűen rendszeresen meg fogja 
sérteni. Ha az útszélén, vagy valahol lát egy termékeivel dúsan megrakott gyümölcsfát, valószínűen 
élni fog a benne még érvényes szokásjoggal, és ha teheti, megdézsmálja, leszedi a gyümölcsöt, hiszen 
az isteni közösség adta. Hasonló okok miatt nem valószínű, hogy tiszteletben fogja tartani a másét egy 
olyan környezetből származó, még ilyen identitással rendelkező szervezet, aki megszokta, hogy aki 
talál valamit, az az övé, és aki először megleli annak elsőbbségi rendelkezési lehetősége joga is 
keletkezik. Az ilyen szervezetek részecskéi azonban rendszeresen a gondolkodásban és az 
életideológiában is túl nagy azonosságúak, a saját fajtájukkal belterjesebb szaporodásban fogant, 
fejlődött, és a részecskéinek a döntő többsége olyan környezetből származik, amelyben még ezek a 
szabályok voltak a mérvadók, az elfogadottak. E szervezetek egyszerűen nem értik meg, nem tudják 
elfogadni, hogy most más környezetben a külső környezet a domináns, miközben ők a korábban 
megtartott hagyományok és a természet szabályai szerint engedelmeskednek a bennük kialakult 
többség, a belső tudati rendezettség szabályainak. 
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A csillagszerű melegfúziós szervezetek és a galaxisok között, a közös, egymással összefüggő, 
köztes isteni térrészben, a bolygók és a csillagok keringése, ide-oda lendülése, áramlása miatt 
állandó a keveredés és a nagyobbaknak, az erősebbeknek helyet átadó áramlás. A melegfúziós 
szervezetekből a differenciálódás közben ide, a nagyobb azonosságú melegfúziós szervezetek 
közötti mezsgyére kiszoruló, már nagyon elporlott, illékony, könnyen helyet változtató lélek 
részecskék, az áramló melegfúziós nagy tömegszámú szervezetek által kiszorítva, mint az 
autók elől kiszoruló levegő, az éppen elhaladó csillagok mellett és azok mögé áramlanak. Az 
eláramlás alatt megnő a különbség, amely e részecskéktől helyváltoztatási igényt és 
gyorsulási, a tér korábbi állapotát regeneráló igényt vált ki. Mivel e részecskék nagyon kicsi 
tömegűek, ezért nagyon kicsi a tömegi tehetetlenségük, tehát már a legkisebb különbségre az 
épen kisebb nyomású, az elhaladó szervezett közösségek mögött szükségszerűen kialakuló 
alacsony életnyomású térrészbe áramlanak, míg más társaik megosztódva már nem tudnak 
kitérni a térben áramló fogyasztó szervezetek hidegfúziós, alacsony életnyomású beszívó 
tölcséreiből. Mint a halász hálójába a halak, az elhaladó szervezetek által az átlagosnál nagyobb életnyomásúra 
hozott haladás felőli térrészből beszívódnak az éppen alacsonyabb életnyomású, toroid pólustölcsérbe. A 
folyamat éppen olyan lehet, mint a krill rákokat és planktonokat fogyasztó cetek táplálkozása. Miközben a 
haladási irányba eső és kitérni nem tudó planktonokat a cetek beszívják, a többség azért oldalra elterelődik, és a 
cetek elhaladása közben azok mögött újra összezárul, helyreállítja a tér korábbival analóg állapotát. A bolygók 
és a hasonló analóg csillagszerű szervezetek, nem a szájukat, hanem az ezzel analóg beszívó, a 
szervezetből kiáramoltatott, megváltoztatott minőségben mindig alacsony életnyomású 
pólustölcséreiken át szívják be a belső a környezetnél éppen kisebb életnyomású térrészükbe, a 
szervezetükbe, a csillagközi, valószínűen folyadék jellegű közegbe, térrészekbe kiszorult, a 
belsejükben fejlődőktől még eltérő tulajdonságú, és eltérő tudati rendezettségű, elporlott, de 
együtt még nagytömegű energiával, és változtató képességgel rendelkező hidegfúziósabb 
részecskéket. A közös térrészből, a létezés óceánjából beszívott, egykor melegfúziós 
szervezetekben elporladt, másoktól lemaradt, leszakadt részecskék azonban már eltérő tudati 
rendezettségűek, amelyek még ösztönösen emlékezhetnek a nekik jó és a nekik rossz 
hatásokra, érezhetik ezek alakulását, a sorsuk fejlődését. Az eltérő tudati és áramlási 
rendezettség miatt, a beszívott részecskék a pólusok környékén radikális, azonos irányú, 
egymással párhuzamos beáramlással, egyre gyorsabban, egyre nagyobb lendülettel áramlanak 
befelé, miközben közéjük keverednek a fogyasztói szervezet körfolyamataiban az egyenlítői 
térségben, szimmetriasíkban, a felmenői közös határfelületben kiáramló, a bolygónk belső 
életforrásában keletkező, differenciálódó melegfúziós, eltérő tudati és eltérő áramlási 
rendezettségű, már felfúvódott, nagyobb belső életnyomású Orgon részecskék. Mivel azonban 
az egyenlítői szimmetriasíkon oldalra terelődők és kiáramlók az izotrópabb környezetbe kiérve 
választás elé kerülnek, és több kicsi impulzusban, fejlődési stációkban elkanyarodnak a pólusok 
felé, mire a beszívó, visszatérő térrészbe kerülnek, már nem olyan nagy belső nyomásúak. A 
kiáramlók és a környezet részecskéi közé keveredők menet közben impulzusokba kerülve és 
az elterelődést is okozó lendületváltozáskor leadják az édes terhüket a határfelület 
potenciálgátjai felé, a megkezdett irányban áramlást meggátló, elterelő részecskéknek. Mire a 
körfolyamatukban a 45. szélességi fok, (10-11 óra) irányába kerülnek, már kellően alacsony 
életnyomásúak ahhoz, hogy a hideg és a korábbi áramlási irányukhoz képest visszafelé áramló alacsony 
életnyomású környezetben, a közéjük keveredő, őket a beáramlás után még jobban és belülről is 
lehűtő, nagysűrűségű, de kisméretű hidegfúziós részecskékkel telítetté válva még jobban 
összehúzódjanak. Mire a hidegfúziós részecskékkel feltelő, terhes Orgon életbuborékok elérik 
a toroid szervezetek beszívó pólus nyílásait, már erősen lehűlt és összehúzódó, feszes 
határfelülettel, nagyobb belső életnyomást, telítődést, kényszerű együttváltozást hoznak létre 
az életbuborékban maradt volt melegfúziós érzelmű és a bekeveredett idegenebb részecskék 
között. A hidegebb, de már befelé áramló térben lehűlő, a külső felüdítő életfelületen összehúzódó, 
már vegyes életbuborékok, a bennük megmaradó, a környezetváltozást túlélő már tapasztaltabb 
saját részecskék, és a beáramlás után lendületet vesztő, hidegfúziós, ekkor még csak vendég 
részecskék, az őket megfékező, megszelídítő angyali saját melegfúziósabb részecskékkel közös 
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térbe szorulva összekeverednek. Az éppen (periodikusan alacsony életnyomású) beszívó 
pólusnyíláson, az embereknél és a gerinceseknél az északi póluson, a száj és orrüregen át a 
tüdő, a szervezet belső rétegei felé áramló vegyes részecskeállományt tartalmazó 
életbuborékokba, atomokba, molekulákba záródó részecskék, a belső, magasabb 
változássűrűségű térrészekben, az impulzus sűrűség növekedése miatt már ismét a nagyobb 
változássűrűségű belső környezet felé áramlanak. A nagyobb élet rendszerben, a szervezettebb 
életbuborékban, bekerülnek az őket befogadó szervezetek elsődleges anyag és hatáscseréjét 
lehetővé tevő, váltakozva hol alacsonyabb, hol magasabb életnyomású légzőszerveibe, a 
fogyasztói szervezet hatáscserére létrejött térrészeibe, a közösségi piacokra. Ettől kezdve 
egyirányúvá válik az életút, azaz megkezdődik a belső idő, a kisidő, a saját idő, az egyénekbe 
szerveződő közösségi sors. Az először csak a légzőnyílásokon át a melegfúziósabb 
szervezetekbe kerülő még erősen idegen érzelmi és tudati rendezettségű, hidegfúziós 
részecskék, a melegedő környezetben ismerkedni kezdenek a menet közben hozzájuk 
keveredő melegfúziósabb nőiesebb társaik otthonával, környezetével a szervezetek belső 
rétegeivel. Az egyirányúvá váló életút és a fejlődés e kezdeti szakaszán a még kellően tágas 
tüdőbe kerülve annak a nagyobb életnyomásra növekedése akkor kezdődik, amikor a kifelé 
haladó út, a légzőnyílás lezáródik, és a csapdába került hidegfúziós részecskékben először 
merül fel az az érzés, hogy nem biztos, hogy a mennyek országába érkeztek. A légzőnyílások, 
a kiút lezáródása után, a melegfúziós Orgon részecskéknek otthoni, már ismert, de a 
vendégeknek új és kezdetben bizonyára idegen környezetben nagyobb impulzus sűrűség és 
nagyobb életnyomás alakul ki. Az ismeretlen, szokatlan de befogadó környezetben a 
hidegfúziós vendégek lassan felmelegednek, és megkezdik az életutazásukat, a Canossa 
járásukat az ismeretlen, de érdekes izgalmakat ígérő, nekik még ismeretlen szervezet rejtelmei 
felé. A beáramló nyílás, a visszaút lezáródásával, a nagyobb belső életnyomás kialakulásával a 
hidegfúziós részecskék a befogadó térből az elosztó, az általuk már ismert megoldással, a 
nagyobb életnyomású térrész felől az éppen kisebb életnyomású tüdőhólyagok, már vegyes 
életbuborékok a leendő társaikkal az új kezdeti otthonaik felé távozhatnak. Egyre szűkebb, 
időben egyre gyorsabban változó, nagyobb életnyomású környezetbe, térrészbe kerülve, a már 
közös életbuborékban a befogadókkal és a környezettel többszöri impulzusba kerülés után 
elindulnak a kisebb életnyomás felé áramló, hasonló friss, fiatalos részecskéket az artériás 
ereken a szervezet motorja és a meghódítható térsége felé szállító életfolyókon, az élet 
csatornáin. A szívben kialakuló nagyobb belső életnyomáskor elegendő energiát és 
háttérnyomást kapnak ahhoz, hogy a szervezetet megismertető körutazáson, (nászutazáson), 
társasutazáson vegyenek részt. Bár a kilégzéskor elég sok lendületet vesztő, elfáradt, már nem 
hidegfúziós részecske áramlik ki az izotróp, felüdülésre alkalmas kellően vegyes izotrópabb 
környezetbe, ezek már nem kerülnek ki a külsőbb rétegekbe, hanem folytatják a szervezet 
belsejében, vagy külső részében az aurában keringők megismert, megszokott áramlását. A 
gravitációsan már a társukhoz kötődő, együtt a szökési sebességre statisztikai valószínűséggel 
már felgyorsulni nem képes, már kétdimenziós közös felületet létrehozó párok, nagyobb 
közös, családi és nagyobb energiaszintű környezetet adó szervezetben folytatják a keringést. 
Ahhoz azonban, hogy a melegfúziós, eltérő tudati, érzelmi és ideológiai rendezettségű, 
egymással nagyobb azonosságú részecskék párja kellően elfogadottá, befogadottá váljon az új 
környezetben, meg kell ismernie a leendő otthonát, az életterét, a környezetét és a társait, 
amelyet választott, vagy és amely neki jutott. Ez fejlődést és azonosság növekedést, a tudati és 
az áramlási rendezettség megváltozását igényli. A kezdetben az időtengelynél, a pólusoknál a 
tengelyirányú beáramlás, több másfelé eltérítő impulzus következtében az áramlási irányában 
folyton megváltozik, az idegen környezetbe beépülő, már nem annyira hidegfúziós, a céljától, 
az áramlási irányától folyton eltérített szervezet apróbb másoktól átvett hatásokkal, kicsi 
fokozatokban változik. Mire a következő nemzedék megszületik, addigra a közös keringési 
rendszerben találja magát, amelyben annyi új hatásba, körfolyamatba kerül, hogy egy idő után 
már nem tudja, hogy merre van a fent, és merre a lent. A függőleges, radikális kezdeti 
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beáramlás során, az impulzusokban fogant közös utódok mindig a szülők áramlási irányára 
merőlegesen, lamináris rétegáramlások felé terelődnek, egy része kifelé, a szervezet külső 
határfelületei, a bőrrétegek és az aurák felé, (fehér vérsejtek, limfociták, gyorsulók, lendületesebben 
kifelé fejlődők) viszont ezekről befelé elrugaszkodók, befelé fejlődők a szervezet legvédettebb, 
legjobban árnyékolt, ellenhatásoktól védő gerince környéki idegcsatorna felé áramlanak. A 
befelé áramlók a térben és az egymásra ható azonosságban is besűrűsödnek, és a lendületben 
lassuló, egymáson torlódó, egyre nagyobb azonosság sűrűségű, befelé és egymás felé áramló 
vörös vértestekké, vörös vérsejtekké fejlődnek. A kezdeti másság a differenciálódásban az azonosság 
felé fejlődésnek, a tudati rendezettség is növekedésnek indul. A beáramló, az idegenségben és 
a másságban is csökkenő, a kezdeti fagyos állapotból felengedő hidegfúziós részecskék 
folytatják az elődeik munkáját, a kialakult állapotok megtartását, továbbfejlesztését. A 
beérkezők és betelepülők hatására a benti korábban egymással nagyobb azonosságú, már 
melegfúziósabb szervezetek is átalakulnak, veszítenek a túl nagy azonosságukból, a belterjes 
állomány azonossága csökken. Miközben a szervezetben útnak indult és körfolyamatokba 
terelődött, már honos, bennszülöttekkel is keveredő vegyes részecske szervezetek 
differenciálódnak egymáson, és a tudati rendezettségüknek és az áramlási irányuknak 
megfelelő, de egymástól eltérő pályát választanak. A későbben beérkező generációkkal 
nyomott, változásra kényszerített elődeik, a már a vegyes élettérben benn lévők egyre beljebb 
kerülnek, de a családok hidegfúziós, férfias társai, ebben a környezetben még mindig 
idegenek, még mindig csak megtűrtek, elviseltek. Az első utódok eltérő iskolákba, eltérő 
életfelületekre kerülésekor már átlagos és középkorú szülők, a változásban és a melegfúziós 
hatásokban egyre fejlettebb rétegekbe, de egyre gyorsabban változó térrészekbe érnek. A szerző 
elképzelése szerint nem sokkal gyorsabban változik, mint az első befogadó tér, a tüdő és a szív, csak a közben 
a beérkező, egyre nagyobb életnyomás alá kerülő szülők öregednek, lassulnak, veszítenek 
egyre többet a lendületükből, a cselekvő és áthatolóképességükből. Feltételezhető, hogy 
minden impulzusban egy kicsit mássá válnak, veszítenek, fáradnak, de időnként azonos 
irányba segítő társakat és barátokat szerezve, velük együtt nagyobb közös lendületet véve 
ismét sikeresebben, lendületesebben áramolhatnak, fejlődhetnek az életváltozás útvesztőiben. 
Azonban a Canossa járás, és a sok fékező impulzusban végül minden részecske, (bármilyen nagy 
kezdeti lendülettel indult, ha benn tudott maradni, és nem tudott kitörni az Orgon buborék fogságából, a család 
zártságából) elveszíti a lendületét, a saját spinjét, vagy és ezeket, a korábban túl azonos 
hatásokat másokra elcserélve sokat veszít a kezdetben megszerzett töltéséből, idővel elfárad, 
és elöregszik. A melegfúziós élet mégiscsak fogyasztó eredőjű, amelynek folyamatosan 
táplálkoznia kell a környezet hatásaiból, amelynek az energiáját és az árát e kétségtelenül 
érdekes szervezetekbe beáramló részecskék adják meg, a beáramláskor kapott lendületerő, 
kinetikai hatás részben perdületté átalakulásával, más részben a korábbi társaival összekötő 
érzelmi energiák, húrok elszakadásával, az egymásba vetett Hit és a kötődések csökkenésével. 
Az életváltozás élményeinek az ára elhidegülés, elporladás, elszegényedés, érzelmi kiégés, 
a kapcsolatok megszakadása, a másokhoz kötődés és a bizalom tartós leépülése. 
Ha a belső rétegek, a belső környezet felé fejlődésben a környezet változássűrűsége nem 
lényegesen növekszik, akkor a lemaradás, a lassulás, az időre jutó teljesítménycsökkenés, az 
egyre lassabb feldolgozó és megértő képesség oka a csökkenő saját belső spin, a lendület saját 
forgásba épülő részecskéinek az energia vesztesége, az életváltozást elindító kölcsön 
másoknak visszaadása. Az életenergia vesztése a belső lendület és spinenergia (töltés) 
lecsökkenése a szervezetben. A kezdetben kölcsön, másoktól kapott életenergiának az 
elveszését, az adott életbuborékból az impulzusok hatására eltávozó, ezek körül felszaporodó, 
aurát létrehozó, a külső rétegek egymáson elforgását akadályozó, az életfelületeken egyre 
jobban megtapadó, a köztes térrészt beépítő részecskék belső térrészekből a köztes külső 
térrészekbe kerülése váltja ki. Az elöregedést, az életbuborékok egymáson elfordulását, 
áramlását, a korábban megismert szabadságot korlátozó, más részben másoktól, a még kellő 
azonosságú generációktól, életbuborékoktól egyre jobban elszigetelő részecskék belülről, a 



 310 

köztes térrészekbe, az élethálóba, az izotróp térrészbe eltávozása, azaz a külső környezet és a 
belső környezet arányainak a megváltozása hozza létre. A kezdetben még magas 
biodiverzitású sokféle belső lélekkel rendelkező, kellően telített, nagy saját spinnel lendületes 
körfolyamatokba áramló részecskékből egyre több kerül impulzusba, differenciálódásba 
másokkal. Egyre több a rugalmas részecskének az eltávozása, a rugalmasság elvesztése után, a 
ridegebb, könnyebben elporlódó, az aurába és a külső rétegek felé távozók, az izotróp isteni 
térrészbe, élethálóba távozók, a melegfúziós, életváltozás számára elveszők, az átlagossá és az 
újra neutrálisabbá válók aránya. Míg a külső térrészekből távolabbról érkezők hosszú nekifutással, a 
feléjük ekkor szemben nem áramló eltereltek, az azonos minőség hiánya miatt nagy lendületre tehetnek 
szert, a belső térben keletkezők, innen csak a potenciálgátig, a saját térrész határfelületéig 
kimerészkedőknek sokkal kisebbek a lendületvételi, de nagyobb a saját spinnel feltöltődési 
lehetőségeik. A belső térrészben keletkezők ezt a látszólagos hátrányt egymásról elrugaszkodással, 
életversennyel, vagy életspirálban a szervezetben körbe és körfolyamatokba keringve, jobban megérve, 
a kezdeti gyermekbetegségekből kigyógyulva, szervezett együttváltozással küszöbölik ki. A 
szervezetekből a fiatalabbak által kiszorított, eltávozó, elporladó előd részecskék viszik 
magukkal a bennük őrzött rész emlékeket és egyedi résztudást, a maradókban ezért egyre 
kevesebb régi tudás és emlék marad, és egyre hosszabbá válik a szükséges tudást őrző, de a 
határvidékre kerülő, néha már pontos címmel sem rendelkező, egyre jobban lemaradó, egyre 
messzebbi rétegbe kerülő információs részletet őrző részecskéhez vezető út. 
Az elöregedés a társaktól elválással, elhalással és az együtt áramló részecske közösség 
felbomlásával jár, amelyben a még kellő lendületű, és a környezethez már alkalmazkodott, 
akklimatizálódott, ebben a környezetben is életképes részecskék maradnak, folytatják a 
hasonló fiatalabb, és a nagyobb szimmetriában , nagyobb életrugalmassággal tovább velük 
maradókkal az együttáramlást, az együttváltozást. A már túl kevés nagy tudású, még az élet 
dolgait kellően megértő, komplexen rendezett lélek részecskét tartalmazó, a kék szín felé 
eltolódott, a fejlődésben és az események időben változó követésében lemaradt, elfáradt 
elöregedett, az életáramlásban már kifelé tartó részecskék a nagyobb életnyomású, egyirányú 
áramlást kiváltó vénás erekbe, onnan vissza a nagyobb szabadságfokú életcserét lehetővé tevő 
tüdőbe áramlanak. A szervezetből életcelláiból eleresztve, kibocsátva, felfúvódva, a 
megmaradt változtató képességhez képest túl nagy teret kitöltők, fenntartók már nem tudnak 
annyi energiát és jó hatást termelni, hogy a térrészeikbe befelé áramló érdekes, új életre vágyó 
gravitációs részecskék továbbra is betelepülésre érdemesnek, vagy és gyakran 
meglátogathatónak tartsák. A betelepülő újak nagyobb változás sűrűségétől felfúvódó, vagy az 
elhagyó átlagos, magasabb nedvességtartalmú, a környezetet kellően frissen tartani képes, 
elegendő azonosságú részecskék hiánya miatt kiszáradó, a fiataloknak érdektelenné váló 
részecske buborékokat egyre ritkábban keresik fel, egyre kevesebb impulzust okoznak bennük, 
és ezért egyre kevesebb fejlődést segítő lendületet adnak át a külső térből, a környezetből 
beérkező idegenek, az öregek és az elöregedett, az igényekhez képest túl lassan változó 
települések már nem olyan érdekesek. Ami azonban a gravitációs hatású, kívülről beáramló 
részecskék lendületátadási hiányával jár, (ha nincsenek elég mennyiségben, arányban a szervezett 
életbuborékban kellően érdekes fiatal, meglátogatni való, ellenhatást leadni képes részecskék), a belső 
impulzus sűrűség csökken, az átáramlás sebessége növekszik. Ilyen esetben túlgyorsul a 
fékezetlen fejlődés, és a megöregedő, az eseményeket követni már nem tudó sokaknak nem 
megérthetővé válva egyre nehezebb lesz a náluk gyorsabb életáramlásra vágyók között a 
megmaradás. Az elöregedők, az eseményeket és mások fejlődését már megérteni, követni nem 
képesek lemaradnak, leszakadnak, idővel kiszorulnak a megmaradt képességeiknél és 
energiáiknál nagyobb eseménysűrűséget igénylő környezetből. A magasabb változássűrűségű 
rétegekben a befelé nyomás növekedésével, az élet dele után, a legnagyobb elérhető fejlettség 
után a már a beáramló fiatalok miatt kifelé ható, belső nyomás az eltávolító erő, az 
antigravitációs nyomás növekszik. Az egyre kevesebb változásra vágyó elöregedő szervezetek 
ilyenkor már nem a nagyobb változás sűrűségre, nem a nagyobb életnyomású térre, hanem a 
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minőségükben kisebb életnyomású, nyugodtabban és kiszámíthatóbban változó, alacsonyabb 
életnyomású környezetbe vágynak. Ez pedig az éppen kevesebb ilyen minőséggel rendelkező 
izotróp tér. Ha a már valamilyen nagyobb veszíteni való vagyonnal, térrel, anyagi minőséggel 
rendelkező, de e térrészt és vagyont, anyagi állományt az elöregedés és a lelassulás, a 
megoldási és a cselekvőképesség csökkenése miatt egyre nehezebben megtartani tudó, az 
életbuborékokat kellően kitöltő, már lendületes fiatal részecskékkel nem rendelkező, az 
élettelenebbé válók kiszorulnak a közös változás rétegeiből. Ha már túl sokan és egymással túl 
azonossá válnak, a túl nagy azonosság miatt magasabb impulzus sűrűségbe fejlődve felfúvódó, 
dagadó életbuborékok összezárják a közöttük lévő élethálót, a még kellően szabad áramlásra 
még alkalmas élethézagait, ezzel lecsökkentik náluk kisebbek életáramlási lehetőségeit. Mivel 
ez a téridőbeli határfelületeken átjárási csökkenésével az egymás mellett lévő, a külső és a 
belső valóságot is elszigeteli egymástól, de a nagyon magas áthatoló képességű, befelé ez 
esetben is nagyobb mennyiségben átáramlani tudó részecskéket nem akadályozza meg a befelé 
áramlásban, az életterek, életbuborékok belső tartalma egyre jobban fiatal és energikus 
részecskékkel töltődik fel, egyre telítettebbé, egyre nagyobb életnyomásúvá fejlődik. Ilyenkor 
a köztes térrész és az isteni életháló életnyomása csökken, és az életteret kitöltő nagyobb 
életbuborékok egyre jobban egymáshoz közelednek, amely közvetlen érintkezéshez, 
szaporodáshoz, és a térrész állapot eredőjének a megváltozásához, az átlagos eredő 
megfiatalodásához vezet. A nagyobb életnyomású, egymással párosodó életbuborékokból a 
közös isteni élethálóba kiszorulók a belső túltelítettség és életnyomás növekedésével a 
nagyobbak közé befurakodók a már nem olyan energikusakat egymástól távolodásra 
késztetőkké válnak. A párosodás külső következménye, egyre több szabaddá váló léleknek a 
köztes isteni térrészbe kerülése az isteni tér életnyomását, a belső következménye a párosodó 
szervezetek életnyomását és belső változás sűrűségét növeli. Mivel az ettől zártabbá váló 
életbuborékokban az időre jutóan egyre több impulzusba kényszerülők éppen annyi lendületet, 
energiát veszítenek, hogy kifelé már nem tudnak e nagyobb tömegben, régi már kellően ismert 
minőségben kiáramlani az őket akadályozó idősebb és nagyobb életbuborékoktól. Amikor az 
életáramlás részecskéi, a túl erősen záró és őket túl nagy kényszerrel fogva tartó korlátoktól, 
életakadályoktól már nem tudnak elég lendületet venni, ezért az egyetlen lehetőséggel élve, a 
környezetet gerjesztik, ezzel a fiataloknak, akik ezt követni és még megérteni, jó hatásként 
kezelni képesek jót tesznek, de rossz hatást okoznak az idősebbekre. A már kényszerű 
élethelyzet miatti túl magas változás sűrűséggel részben továbbfejlődésre gerjesztik az őket 
akadályozó idősebbeket, akik vagy továbbfejlődnek, vagy egymáson differenciálódva, mint 
közösen szervezett egység elhalnak, olyan eltérő kisebb részecskeszámú, belül kiüresedő, 
felfúvódó O orgon (toroid) életbuborékokra részekre bomlanak. Azok a részecskék, amelyek 
valamely kellően közeli, ilyen átalakult minőséggel még nem túltelített, amely ezért az ilyen 
ellenhatással nem rendelkező környezetbe ki tud áramlani, ott hasznos részévé válhat az ott 
fejlődő valóságnak. 
A belül növekvő számú fiatalabbak, eltérőbbek, érdekesebbek hatására tehát a már elavultak, a 
nem eléggé korszerűek az idősebbek, rétegről rétegre olyan ütemben szorulnak ki, amilyen 
ütemben, az életterükben a belső nyomás, a telítettség a saját minőségükben meghaladja a 
külső életnyomását, a külső telítettség arányát. Ha az azonosságban nagyobb a belső 
életnyomás, a belülről kifelé nyomó kölcsönhatás, azaz a melegfúziós fogyasztó típusú 
fejlődéstől és egymástól is eltávolító antigravitációs hatás, az ellenszenv, a gyűlölet, az uszítás 
nagyobb, mint az éppen kívülről rájuk ható, egymáshoz terelő lendülethullámok, gravitációs 
hullámok befelé fejlesztő, szeretetet, kíváncsiságot keltő hatása, az ilyen hatáseltérés alá 
kerülő életbuborékokra nem a külső idegen részecskék egymás felé terelő életnyomása, hanem 
a saját, nagyobb azonosságú, belülről kifelé eltávolítók életnyomása válik dominánssá. Az 
életbuborékokban és a nagyobb tömegszámú szervezetekben is kifejlődő fiatalok azonossága, 
a belső eltérésbe keveredés nem végtelen, sőt időben csökkenő lehetősége miatt egyre 
erősebben hat, és minél közelebb van az azonosságban, minőségben, téridős térszerkezeti 
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állapotban annál nagyobb a kölcsönhatás átadási lehetősége. Mivel ez a téridő szerkezeti 
állapotazonosság azonban nemcsak kintről befelé, hanem belülről kifelé is hat, minden 
idősebb részecskét eltávolodásra késztet a korábban hasonló körülmények között keletkező és 
egymás körül maradó, túl nagy azonosságú társaitól. Ha egy térrészben, egy, életbuborékban a 
folyamatosan az elődök által termelődő, kikevert genetikai azonosság, a korábban a 
környezetben egy távoli csillag erős változásakor, vagy felbomlásakor keletkező 
részecskefelhőből ideérő, beáramlott, demográfiai hullámának a lokális torlódásában időre 
jutóan nagyon sok, valamely életakadálynál nagyobb tömegre torlódó, épülő részecske 
keletkezik, akkor az élet lendületes fejlődését, továbbáramlását meggátló életakadálynál, a 
torlódásnál a belső életnyomás azonnal nőni kezd. Abban a pillanatban, amikor ez a lokális 
nyomás nagyobbá válik, mint a környezetben valamelyik irányban éppen csökkenő, befelé 
ható irányú külső életnyomás, a saját térrészükben nagyobb életnyomású részecskék az adott 
engedő irány, elhaló, felbomló, a fiatalabb életnek éppen nagyobb teret adó idősebb 
életbuborék felé és rovására kitágulnak, a minőségükkel kevésbé kitöltött, nem túltelített 
térrészbe áramlanak. Ha a környezetben lévő, és már nem egyforma tűrőképességű, már a 
gerjesztést nehezen viselő, differenciált életbuborékok egy része nem bírja az izgalmakat, a túl 
nagy környezeti (élet) nyomást, a feszültséget, akkor a szervezet határfelületének a téridőbeli 
tágulását addig akadályozó, nagyobb, idősebb felmenői szervezetek határfelületének, az élet 
továbbfejlődősét meggátló potenciálgát elpukkadásakor, a réteg globalizációjakor, vagy csak  
még jobban elporlódáskor, a nagyobb belső nyomással rendelkezők átkerülnek a 
továbbfejlődést akadályozó, valószínűen kerületi irányban gyorsabban áramló részecskéket 
tartalmazó életakadályon. Akár életbuborék bomlás, elpattanás, akár az életakadálynál elakadó 
részecskék porlódása, tehát viszonyváltozás következik be, az állócsomóba, közös egymást a 
továbbáramlásban akadályozó torlódás lecsökken, és a kifelé való áramlási, tágulási lehetőség 
megnövekszik. Az egy időre társként a továbbáramlást akadályozó, érdekes szervezet 
kiismerésekor, megunásakor az élet felhagy a letelepedett életmóddal, ismét felkerekedik, 
odébb áramlik, és más még nem kellően megismert, de őt vonzó érdekes életet, életteret és 
más társakat keres. A nagyobb belső nyomás kialakulásakor a térben kitáguló életbuborék 
felületén lévő, addig a túl kicsi időhézagokkal akadályozott elporlódott részecskék átjutnak a 
hozzájuk képest inverz viszonyban nagyobbá és átjárhatóbbá váló időgáton, de ezzel az addig 
bennük a haladás lelassulására késztetett, a ki és a szétáramlástól addig visszatartott fiatalabb 
részecskék életbuborékját sem támasztják meg kívülről, amely miatt az is tágulni, vagy 
elpattanni, globalizálódni fog. A kifelé áramló részecskefelhők akár még jobban elporlódott, 
de nagyobb áthatolóképességűvé vált részecskéi előtt felszabadul a ki és a szétáramlási 
lehetőség, egy következő, ezt ismét meggátló felmenői réteg, életbuborék, pl. Schengeni határ 
határfelülethez érkezésig, vagy ennek a lebomlása esetén bejutnak a közös isteni térrészbe, az 
isteni élethálóba. A korábbi szülőhelytől radikális irányú távolodást az élet ideghálójában ezen 
életbuborékok közötti lamináris irányú felületi, vagy rétegáramlásra módosítják. A csillagközi 
köztes, közös isteni térrészbe a saját szervezetükből bejutó részecskék jelentős része a 
határfelületek közötti átlagos idegpályákon, idegfelületeken áramló részecskék közé kerül, és 
itt lamináris, csillagközi téráramlásra, az isteni idegáramlásba kényszerül, kerül. Az ilyen DNS 
jellegű, rendezett lineáris sorba terelődő, szervezetbe, füzérkukacba épülő genetikailag nagy 
azonosságú részecskecsoport, az elmúlt változás teréből, egy a jövőbeni életnek helyet, teret és 
időt adó térrész felé haladva együtt marad. Az éppen a legfejlettebb, az adott közegben a 
legkönnyebben, a legkisebb ellenállással haladni képes elöljáróik által vezetett, nagyon céltudatos, 
pontszerű, kis életfelületre koncentráló, lineáris vonalban a csillagközi köztes térben, a túl 
idegen, vagy az általa nem átjárható akadályokat kerülgetve, transzverzális, és az akadályok 
előtt és a gyorsulásoknál longitudinális hullámzásban is áramlik. Az ilyen közösség, ha nem 
talál az áramlását, a lendületszimmetria hiányát megfékező, hozzámérhető fejlettségű társ 
közösségre, és a felmenői idegpályákon át nagyon mélyen bejuthat más szervezetekbe. Ha 
ebben az általa képviselt minőségben éppen alultelített, a minőségére fogékony, befogadó 
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térrészbe kerül, az egyediségét, és az érzéseit, az élettudását, és az életprogramját is beviheti a 
befogadó, őt elnyelő idegen életbuborékokba, élőrétegekbe, szervezetekbe. 
Az isteni térben az eltérő környezetből származó, volt melegfúziós, de itt már hidegfúziós, 
állandóan áramló részecskék azonossága a külső, köztes térrészben áramló hasonló részecskék 
közé keveredéssel ismét növekszik. Ha nem áramlanak és keverednek a másfélére kifejlődő, 
máshonnan származó, eltérő gondolkodású melegfúziós részecskékkel, a túl azonos 
környezetben és azonos hatások között, a különbségeikben is feleződve egyre nagyobb 
azonosságúakká válnak. Ezért e részecskék is folyamatosan hőenergiát, kellő másságot, 
viszonyítási lehetőséget és impulzusokat hozzájuk szállító, melegfúziós részecskékre, és a 
máshol másképpen történő események híreire, információira és hatásélményeire vágynak. Az 
egymással, a környezet szereplőivel túl azonossá válás bárhol következik be, az a már megúnt, 
nagyon megismert, unalmassá és leértékelővé tevő térrész elhagyására késztet. A természet 
egyik érdekes törvénye, hogy a fejlődési irány, valamiféle hatások felé áramlás, fejlődés 
egyszerre az elhagyott dolgok és elhagyott térrészekben kialakult hatásoktól eltávozással is jár. 
Tehát minél több keletkezik, épül be valamely szervezetbe azokból a hatásokból, amerre 
áramlik, amelyekkel feltöltődik, annál kevesebb marad, az általa elhagyott, egyre kevesebb 
benne megmaradó múltbeli hatással rendelkező, a túl sok idegen egyszerre rázúduló hatások után már 
régen megtapasztalt, újra vágyott régi emlékek, érzések, ízek és illatok, információk a 
hiányaik miatt már jónak és hiányzónak emlékezett hatásokból. Ez miatt hagyjuk el a már 
megúnt megismert környezetet, a megúnt ételeket, ízeket, társakat, munkákat. A vágyaink 
felébrednek a régen megtapasztalt az érzeteinkhez és a pillanatnyi igényünkhöz képest 
elégtelen emlékek információs hatások felé, azonban nagyon sok más értelmezése is lehet a 
külső életforduló után az élet visszatérésnek. Ha a hazai már túl ismerős, megúnt környezetet, 
nagyon idegen, túl sok hatást adó környezetre cseréljük, a nincs mihez kapcsolni, nincs mihez 
kötni az új dolgokat, ez megzavarhatja a tudatunk, a megértésünk. Mivel azonban a dolgok 
megértésére, és a tudatunk megmaradására törekszünk, ha a megúnt térrészek elhagyása után 
túllendülünk az ideális, még éppen elég érdekes élményt adó állapoton, a még kellően a bennünk meglévő 
ismeretekhez és emlékekhez köthető új dolgokat megérthetővé tevő térrészeknél, a folytonosság 
és a tudati megértés könnyen megszakadhat. Ha megszakad az élettudat folytonossága, és a 
szervezet nem megértve a körülötte és benne egyre gyorsabban változó eseményeket a 
megértésben megzavarodik, kaotikus felbomló, egyszerre és együttrezgő, szétszóródó 
állapotba kerülhet. Ilyenkor a megértést kereső részecskék valószínűen a folytonosság fonalait 
keresik, és visszabomlanak addig az állapotig, amikor a miből mivé, és a honnan hová még 
kellően egyértelműen követhető volt. Az élet nem tud folyamatosan egyszerre fejlődni, hanem 
fokozatokban, stációkban fejlődik, és amikor túl gyorsan lép át, kihagy egy-két, a megértés 
ellehetetlenítő stációt, fejlődéi fokozatot és túl gyorsan fejlődve elveszti a megértés fonalát, 
akkor mindig visszafejlődik egy általa még kellően megértett, egydimenziós, egymás után 
lineárisan a fejlettség, vagy és a tömegszám, időrend szerint sorba rendezett áramló soros, 
könnyebben követhető véges rendezettségre. Tehát a külső és izotróp, túl idegen szinte minden 
irányból, vagy már túl sok, minden lehetséges hatásból érkező, és a lineáris rendezettséget, de 
a térképet is megőrző tudattal kellő folytonosságú, beazonosítható, értelmezhető 
összefüggésbe nem építhető, a szervezetek többsége által már nem megérthető hatások túl 
nagy áradata rendszerint megijeszt, észhez térít. Valószínen ezért nem maradunk tartósan a 
nekünk megérthetetlenül, kaotikusan, túl gyorsan változó, a szervezetünket felbontó, rossz 
érzetet keltő térrészekben. A túl idegen térrészbe túl mély beáramlás esetén, a külső 
életfordulóban elhagyva a túl idegen, túl nagy másságú területeket, térrészeket, rendszerint 
visszatérünk a már kellően ismert, hazai, az életáramláshoz új lendületet adó térrészbe, a belső 
életfordulóba. Innen mindig vissza-visszatérülünk a még eléggé érdekes, sok új jó hatást adó, 
átlagosabb térrészekbe, és csak lassabban, csak fokozatosan, a megértési lehetőségünk 
megtartásával fejlődünk az átlagos lehetőséget adó szimmetriatértől hol kifelé, az idegen, hogy 
befelé a túl nagy azonosság, az életforrás tere felé lendülve. Az élet ide – oda fejlődését, 
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lendülését és kilengéseit nemcsak a már túl nagy azonosságú részecskék térbeli besűrűsödése, 
(belső életforduló) életforráshoz közeli, túl nagy azonosságú, unalmas, már megismert állapot 
okozza, hanem a tudat fejlődési vágya, az élet másféle dolgokat is megismerni, és mindent 
megérteni akaró vágya. Miután megértettük a fokozatosság, a stációk betartásának a 
fontosságát, a folytonosság és a tudatosság megőrzésének a fontosságát, ezért az élet a már 
túlságosan is megismert életforrás, és a külső izotróp, még nem teljesen megértett, de vágyott 
valóságok valamelyik aspektusa között ide-oda áramlik. Miközben az ilyen túl idegen térben, 
idegen hatásokat és változásokat hozó vírusként előbb mássá, majd a megváltozó 
viszonyokban egyre átlagosabbá, később már beilleszkedve, melegfúzióssá, túl nagy 
azonosságúvá fejlődünk. Egyes, egymás, és a velük túl nagy azonosságú térrészek és 
szervezetek felé, közös cél felé fejlődők, de túl messziről érkezők, túl nagy máságúak, még 
nem eléggé azonossá fejlődők itt is megtartják az eredet szokásait, kevésbé alkalmazkodnak. 
Ha valahol az ilyenek lokálisan többségbe kerülnek, rákényszerítik az akaratukat, a 
másságukat a kisebbségi környezetre. Ha sokáig kisebbségben és elnyomva éltek, a 
hatalomhoz jutva gyakran erőszakosabbá, türelmetlenebbé válnak, és ezt követően ők is 
elkövetik azokat a szervezettséget bomlasztó hatásokat, amelyeket az elődeik ellenük követtek 
el a kisebbségi sorsban tartás idején.   
 
Miként az ugráló gének is átlépve az átlagos állapotot, mindig túllendülnek a lehetőségeik felületén, a 
hideg, vagy a melegfúziós állapotú, vírusok vagy baktériumok is mindig két réteget ugornak át. Az 
egymás mellett lévő rétegekben a saját rétegéből induló, és valamerre fejlődni kívánó szervezet, amikor 
elrugaszkodik a saját rétegében lévő és hagyott, nagyobb azonosságú fajtársaitól, azoktól, ról egy 
réteggel az ellenkező irányba lendülve, a másik irány felé fejlődve az ideális állapotnál sohasem tudnak 
megállni, megállapodni. A tudati és a kinetikai tehetetlenség miatt az ideális átlagos határfelületen, a 
szimmetrián és a jó, egyenletes elosztáson áthaladva, a nekik már túl szélsőséges, túl nagy azonosságú, 
vagy túl idegen réteg, már általuk sem áthatolható potenciálgátként visszatartó határáig meg sem állva 
átáramlanak az élet legjobban elosztó, legjobb hatásfokot adó lehetőségein. Ez készteti az életet 
nyughatatlan Hollandiként, Szinbád utódaiként állandó életáramlásra, az elveszett paradicsom, és az 
egykori aranykor keresésére. 
A gyökereit elvesztő, a születési helyről eláramlani, és helyet változtatni képessé vált élet 
szerepe a közösségben történések, cselekvések, hírek és információk, azaz a hatások 
közvetítése, továbbítása azok a már nem áramlóképes, helyhez, és másokhoz kötött, vagy csak 
függőségben lévő, nagyon legyökeresedett szervezetekhez, amelyeknek az élményekkel, 
érdekes hatásokkal ellátása, ha kell a nyugalom megőrzése, vagy éppen élénkítése a feladata. 
Ha már eljátszotta az életáramlási, közvetítési és gondviselői lehetőségét és végre utólag 
megértette az életjelenség lényegét, akkor a szerepeket játszókból írók, rendezők és másoknak, 
az utódoknak sok információt közvetítő angyalok válhatnak. 
A halál és a felbomlás, a nemesgázra lebomlás szerepe az életkörforgás, ennek elakadása 
esetén a revolúció segítése. A kivirágzás és a diaszpóra, a sokkal kisebb hatóképességű 
egyedekre lebomlás, a túl nagy lokális azonosság szétszéledése, egymásnak gátat vető 
együttfejlődési béklyójából felszabadulása után, az élet ismét kozmopolitává válik, és a saját 
azonosságát eljuttatva a mindenség összes részébe, mások azonosságának a hígítására, az élet 
élményekkel telítésére használja. Ez nélkül a keveredés és a másokkal vegyülés nélkül az élet 
lokálisan túl nagy azonosságba fejlődik, ettől elértéktelenedik, elöregszik és elhal, de a 
felbomlás diaszpórát létrehozó főnixi jelensége újrarendezi az élet színpadát, és a szereplők új 
kiosztása, újraosztása, revolúciós térátrendeződés után ismét érdekes élményt adó 
életáramlásokat, életszínjátékot hoz létre. 
Ez a könyv, miként az élet, sohasem lesz teljesen kész, sohasem lesz teljesen egységesen 
rendezett, sohasem lesz mindenki által egyszerre és azonosan érthető. Az aspektus könyveket 
az élet írja, a szerző csak közvetíti az általa megértett összefüggéseket. Az utódok dolga, hogy egyes 
részleteit kimunkálják, az éppen a jelenben élő társaik felé közvetítsék az isteni igét, az információs 
hatásokat, az élet érzéseit, összefüggéseit, és továbbadják a megértett gondviselői kötelezettséget. 
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Meg kellene az emberiségnek érteni, hogy minél nagyobb tömegszámú egy szervezet, ha ez 
kellően sokféleségből fejlődik ki, nemcsak annál nagyobb tömegszámú termelője, hanem 
annál népesebb fogyasztói tábora is van. Az ilyen széles tábort, rokoni szervezetet, barátot 
foglalkoztató, ezzel egyre szélesebb körben ismertté váló szervezetek, szimpátiával és 
együttérzéssel támogatott fejlődnek ki. Az egyre több szimpatizánssal rendelkező szervezetek 
sikere talán az, hogy a termelők egyben fogyasztók is. Ilyenkor a mások által is megérzett 
hatás, hogy egyre több társunkat foglalkoztatják, hogy a megélhetését biztosítják, egyre több 
jó érzést és támogató szimpátiát szerez az ilyen szervezetnek. Ezzel szemben a túl nagy 
azonosságú, meglehetősen túl szűk körből, családi részecskékből fejlődő szervezet esetén, az ismerős 
és szimpatizáló kör meglehetősen beszűkült marad, sőt sok esetben a túl szűk körből kimaradókban 
irigységet, ellenérzést szül. Ráadásul a túl nagy azonosságú érzelmi alapú szubjektív szervezet sokkal 
kevésbé irányítható, nem olyan jól szervezhető életanyag, gyakran engedetlen és öntörvényűvé válik, 
nem fegyelmezhető, önfegyelemre nehezebben bírható… 
 

Amikor egy szervezett egység felbomlik, és a közössége szétszéled, a magára maradó lélek, a 
korábbi vezető, csak ekkor érti meg, hogy a korábban vele együttműködő közösséghez képest, 
- amely őt is naggyá tette – ő csak egy porszemnyi része a változó valóságnak. A lélek 
magányát csak a társaival való közösségbe épülés, nagyobb tömegszámú, együttműködő 
szervezettségbe szövetkezés oldhatja fel, teheti a részeket a közös egységben lévő 
halmozódókat erősebbé, együtt nagyobbá, az egymással való jóindulatú vetélkedésben, 
életversenyben fejlődő lelket nemesebbé, az egymást kiegészítő közösséget együtt okosabbá, a 
dolgok színét és fonákját is megtapasztalókat bölcsebbé, és a már másokat megértővé 
fejlődőket akár mindenhatóvá.  
 
A jelen kor fiataljai nemcsak nehezen tanulnak, és szinte madárétken, gabonán és magvakon élnek, 
nem épülnek nagy sűrűségű, nehezen felbontható szervezetekbe. A szerző azt észlelte a késői fiain és 
azok barátain, hogy a fiatal szervezetek nemcsak sokkal naivabbak, hanem még erősebben hívők 
egymásban, a jelen körülmények között indokolatlan bizalommal és hittel bíznak egymásban és a 
világban. Talán az evolúciós átalakításban már régóta folyik ez a társadalmat és nemzetet, a közös hitet 
és a bizalmat is megfiatalító fejlődés, amelynél feltétlenül szükséges, hogy a rossz tapasztalatokat túl 
erősen beidegzők, a túl bizalmatlanok, a paranoiások mihamarabb elmenjenek, és ne épüljön ki a 
hitetlenség, a kétkedés és a bizalmatlanság a megmaradó későbbi generációkban. Talán a fiatalokba 
most tömegesen, magas arányban beépülő isteni és naiv hidegfúziós részecskék tehetnek arról, hogy 
ezen egymásban és az életben még hívőbb szervezetekbe nem épül át a bizalmatlanság a kétkedés, a 
paranoia. A letűnő kor elöregedett szervezeteinek a lebomlásával a túlfejlett, már az együttműködésben 
hitetlen részecskék eltávoznak, olyan más körülmények, rétegekbe áramlanak, fejlődnek tovább, 
amelyben az éppen elégséges és megfelelő azonossággal az együttműködési eredő, az összetartás talán 
jobbá válik, amelyben a bizalmatlanok, a pesszimisták és a túl realisták kisebbségbe kerülő aránya nem 
éri el a bizalmi eredő elrontását.  
 
A makroevolúció, a szervezettség revolúcióként ismert megújulása már jó ideje folyik, és az ekliptikán 
lineáris soros rendezettségben áthaladó Napcsalád genetikai rokonságában az átáramlókat alaposan 
megritkító, lebontó oldalszélben a bomlás már felerősödött. A nagyévi felmenői szervezetek 
tömegfelezőjén áthaladás után, a lamináris sík másik oldalán már nem feltétlenül gerjesztő 
ellenszélben, hanem a helyiek azonos irányú életáramlásába besorolva, velük azonos irányba, új közös 
tavaszba segítő intersztelláris hátszélbe kerülhetünk. Valószínűen attól függ a gerjesztés, vagy és a 
segítés, az együttműködés új aránya, hogy a bolygónk az élőréteg váltáskor átlép e a körfolyamataiban 
keringő megszokott pályájáról az életspirál másik rétegébe, csigavonalába. Ez esetben alapos okunk 
lehet feltételezni, hogy amikor a Napanya által vezetett bolygók, szoros együtt állásában, soros lineáris 
együttáramlásban átlépik a felmenői tömegfelezőt, a túl nagy változás kivédésére egyúttal egy 
élőréteggel külsőbb életspirálba kerül. A bizalom felépüléséhez és a következő időszak sikeres 
együttáramlásához nemcsak a három felmenői és a lemenői generációk sikeres 3D szent keresztállása, 
nagyon magas szimmetriája szükséges, hanem az is, hogy a megmaradó szimmetriahiány, mint 
különbség, azonos, együttműködői irányba segítse a megmaradás közben már közös irányba tartó 
utódainkat. 
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A hatalom és dominanciaváltás előtt, amikor az addig befolyásosabb szervezet tudomására jut, hogy 
lejár az ideje, a jelenben és az utódaira gondoló szervezet befejezi a még nyitott dolgait, és csak a dolga 
végeztével távozik el a másik világokba. Azonban a valóság jelen állapotánál túlfejlődő, egy ideig a 
fejlettebb jövő téridő állapotában változó sokkal fejlettebb szervezetek, akiknek már sejtésük van a más 
világban kezdő voltukról, gyakran még egy nagyot szakítanak, learatják a járatos termékek piacát, 
lerabolják a környezetükből még kivehető lehetőségeket. A már a rosszhírűség felé fejlődő, a 
jóhírűségét elvesztő szervezetek gátlások nélkül mindent igyekeznek kivenni a környezetből, hogy az 
új más életben és eltérő szervezettségben jobb kezdeti feltételekkel kerüljenek a befogadók közé. Ilyen 
lerablást követett el a korábbi szocialista rendszer összeomlásakor, a felbomló vállalati szervezetek, a 
dolgozói kollektíva által is megtermelt közös vagyonát lerabló, kisajátító, egymás között felosztó 
túlfejlett elit, majd hasonlót, csak sokkal gátlástalanabbul, erkölcstelenebbül a volt kommunista-
szocialista Párt maradványa, az MSzP és ezt követően a rendszerváltás utáni kormányok. A Magyar 
hatalomváltásban azonban nemcsak a régi, már letűnő hatalom elitje rabolta le a közösség által 
korábban létrehozott társadalmi vagyont, legalább a kezelői és később a tulajdoni jogot megszerezve, a 
későbbi generációkban  a mocskos tőkét tisztábbra mosva, hanem a fiatal új hatalom is, amikor ő is 
felismerte, - hogy tőke és gazdasági erő nélkül nem lehet a megszerzett befolyást, a hatalmat 
megtartani, - hamarosan rákényszerült az egyetlen lenyúlható közös forrás, a Nép által létrehozott 
nemzeti vagyon megdézsmálására. A letűnő, de magát még mindig meg nem adó hatalom túl erős, és a 
médiákban is erkölcstelen társadalomzüllesztő propagandájában sikeresen keveri az igaz és a hamis 
állítások népbutító híreit, és a szerencsétlen NÉP nem veszi észre, hogy a hatalmi befolyásolás minden 
eszközét bevetve teljesen kisemmizik. Amit adott az Isten az élethez lendületet, energiát, tárgyakat, 
társakat, azt az élet végén visszaveszi, ami megmarad, az elporladó közös tudat szabaddá váló 
részecskéiben megmaradó letárolt emlékei. Ha ebben az emléktárban a jó eredője nem haladná meg a 
rossz emlékek hatását, az élet már régen nem tudna megújulni. 
A túlfejlettek nemcsak a Magyar hatalomváltásban, hanem a nemzetközi dominanciaváltásban 
ugyanilyen erkölcstelen és kíméletlen eszközökkel még egyszer nagyon erősen becsapva a Népet, a 
gusztustalan és erkölcstelen Svájci Frank pénzügyi manipulációval még egyszer lenyúlták az éppen 
alulra került NÉP addig megtermelt, létrehozott szinte minden értékét, az utódai jövőjét. A pénzügyi és 
gazdasági túlfejlett kisebbségi elit már nem elégedett meg a törvények közötti általuk létrehozott, 
fenntartott keskeny rések lehetőségeinek a kihasználásával, hanem hatalmas szakadékot hozott létre a 
folytonosságon, és mielőtt végleg elmenne, és ettől megváltozna, őszintévé és bizalommal teljesebbé 
válna a világunk, amit tudtak még összeharácsoltak. Nem véletlen, hogy a jogi hibákkal teli 
oroszlánszerződéseket, a törvényesség őrének létrehozott, még kellő etikával rendelkező közjegyzők 
többsége nem hitelesítette, és a bankoknak vidéki, vagy függőségben tartott közjegyzőket kellett 
lefizetni, hogy a törvényesség és a sárba tiport jog – mint kandikáló lóláb - ne lógjon ki annyira 
látszóan az egyoldalú visszaélési lehetőségeket szentesítő oroszlán szerződések kötésekor. 
 

Az élet vezetésére megbízottak, akarva, akaratlanul de vétettek az együttélés és az arányos 
elosztás törvénye, az együttfejlődés törvényei ellen. 
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Az aspektus könyvsorozat könyvei 
Az életanyag és az életérzés működése és az életváltozás összefüggései, törvényszerűségei 

Nem idő és nem megértés sorrendben, az időben párhuzamosan íródott szimultán könyvek 
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Aspektus 27. Szervezett egészség      ISBN 978-963-87669-7-7 
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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 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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Aspektus 31 

Revolúció 
 

A lineáris életfejlődés hibáinak a javítása 
Előre adott válaszok a később már nem feltehető miért kérdésekre! 

 
Információs és nanoszinten közvetített kölcsönhatásokból érzékelések, észlelések, 

megfigyelések, tapasztalások, megértések, következtetések, teóriák és konzekvenciák. 
 

Könyvismertető 
 
A REVOLÚCIÓ a jelenleg 32 könyvből álló Aspektus könyvsorozat felismeréseit és következtetéseit 
összefoglaló tanulmány. A könyv eredeti címe Az evolúció és revolúció!  
A Darwini lineáris evolúciót már eléggé ismerjük. Az Aspektus könyvek olyan eltérő, más, eddig ezen 
összefüggésben nem feltárt egyedi nézőpontokból, aspektusokból, mutatják be az élet működését, 
amelyek nemcsak az emberi életszerveződéssel, hanem az élet eredendő jelenségével, majd különböző 
életágakra bomlását, és ezen főbb életágak eltérő életszerveződési megoldásait, valamint a közöttük 
lévő összefüggést, az élet viszonyait tárják fel. A Darwin által már részben ismertetett, lineáris, 
megérthető, követhető eseményfejlődésű életfolyamat során, az élet univerzális szerveződései 
gondolati, cselekvési, együttműködési és szerveződési hibákat követnek el, amelyek felett gyakran 
átlép az idő, de ezek a kis hibák, az idő és az eseményfejlődés rendjében egyre nagyobb hibatömeggé, 
olyan életzavarokká halmozódnak, amelyek kijavítása, rendbe hozása nélkül az élet nem tud 
továbbfejlődni. Miként az életvitelünkben és a háztartásunkban, a munkánkban, az életünkben is 
felhalmozódnak olyan folyton elhalasztott, elhagyott, elmaradt kiegészítő cselekvések, amelyeket, 
amikor elfogy a türelmünk, és már nem tudjuk elnézni a felhalmozódó rendetlenséget, a felhalmozódott 
restanciánkat, akkor mi is félretesszük a fejlődést, a mindennapok küzdelmét a haladásért, és 
átszervezve az életünk, a félbehagyott, megkezdett restanciánkat feldolgozzuk, az elmaradt dolgokat 
bepótoljuk, selejtezünk, szelektálunk és rendet teszünk magunk körül. Az élet során számos esetben 
kisebb nagyobb idővallumokban következik be e rendrakás, amikor már nem tudjuk elviselni a sok 
felhalmozódott zavarokat, és az évente megtörténő tavaszi nagytakarítás, a munkahely, vagy élőréteg 
váltás, az életből eltávozás előtt szinte mindannyian számot vetünk a befejezetlen félbehagyott 
dolgainkkal, és aki még teheti selejtezés után a nyitott ügyeket lezárva, kevesebb gondot hátrahagyva 
az utódaira már megbékélten, 
Az Isteni gondviselés különböző energiaszintű szervezeteinél és e szintekhez tartozó helytartóknál, 
nagyobb tömegszámú individuumoknál, pártoknál, országoknál, élőrétegeknél, és bolygóknál is 
hasonló, analóg hibahalmozódás alakul ki a lineáris élet során, amelyek jó részét, amíg csak lehet az 
élet a szőnyeg alá söpri. Azonban a szőnyeg alá kerülő életzavarok, hibák csak eltakarásra kerülnek, de 
nem szűnnek meg, csak az életváltozás során egyre nagyobb hibatömegbe halmozódnak. A hibák egyre 
nagyobb tömegbe halmozódása egy idő és eseménysorozat eltelése után, az életet addig támogató 
környezet jó minőségét az életre már nem alkalmas, nem támogató környezetre fejleszti, amely során 
az élet ritmusa, minősége és állapota már nem teszi lehetővé a jelentős változás, nagytakarítás, revízió, 
revolúció nélküli folytatást. Amikor az élet nagyobb egységei, már felismerik, hogy az elkorcsosuló, 
elhangolódó életváltozásban a hibák javítását már nem lehet tovább halogatni, már nem lehet a szőnyeg 
alá söpörni, elkezdődik egy visszamenőlegesen felhalmozódott hibákat kijavító, az életváltozást 
rendberakó, naprakésszé, egészségesebbé fejlesztő folyamat. 
 
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. 


