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A szemléletváltás záró információja, Hátlapra könyvborító,   
 

Szemléletváltás, paradigmaváltás 
 

Az Aspektus életszemléleti sorozatot bevezető, ismertető könyv 
 

Az Aspektus könyvsorozatot a Szemléletváltás, a Paradigmaváltás című könyv zárja, de miként az 
életben is, a vég egy más dolog kezdetévé fejlődik, ezért a sorozat lényegi mondanivalóját tartalmazó 
utolsó könyv, a sorozat végéről visszanézve szemlélteti a térszemléleti, létismereti információkat 
tartalmazó ismeretterjesztő sorozatot. A körfolyamatokban azonban a végek új kezdeteket indítanak el, 
ezért a Szemléletváltás, a szerző reményei szerint nem csak a szükségszerű véget, hanem egy eltérő, 
más életminőség kezdeti lehetőségeit is bemutatja, ezért az előző életciklus zárókönyve egy új 
életciklus kifejlődési lehetőségét is elindító bevezető könyvévé lett átminősítve. Ez a könyv az 
életforduló, a ciklusforduló, a tudati információk kialakult rendezettségének a vége, amelykor a 
Karácsony, a Krisztus ideje ismét eljő, amikor valami lényeges korábbi dolog, információs sorozat, 
változás minőség véget ér. Viszont minden vég valami más minőségnek, eltérővé válható dolog 
kezdete, és a Szemléletváltás csak a régi rendezettség végét jelenti, de az élet nagyobb felbontásban, 
vagy másoknak nagyobb együttműködésben, bár eltérő rendezettségben de mindenkinek, nézőként, 
vagy az életet játszóként tovább folytatódik. 
 
A szemléletváltás záró információja 
 

Tisztelettel kéri a szerző az új világ, az eltérően rendezett információk, és a jobb élet kifejlesztésében 
együttműködőket, hogy segítsék az egyelőre még gondolati síkon fejlődő új összefüggésrendszer 
sokaknak teljesen új rendezettségének a letisztulását, az ige, a jobb életbe vetett hit terjesztését, de 
tartsák be a szükséges stációkat, és senkire se erőltessék rá, a saját eltérő hite ellenében az új dolgokat. 
Az idősek, a még más szabályokat ismerők, az eltérő tudati állapotban lévők egy része nem fogja 
megérteni a könyvekbe rendezett másságot, az ő világuk még a hagyományos rendezettségű, az általuk 
megismert folytonosság megtartására épült. Ez a folytonosság, a DNS által a múltból a jövőbe, és a 
jövőből a múlt felé szállított információs híd, az életprogram a rendezettség korszerű állapotának a 
megőrzésére hivatott. A korábbi információk, a rendezett életminta, a hagyományok megőrzése és az 
újdonságok továbbadása azonban szükséges része az életnek. A haladás, a fejlődés változtatja a létet, 
de a túl gyors haladás, a fékezetlen fejlődés a tudat által követhetetlenné, és ezzel sokak által 
megérthetetlenné, és ezzel megélhetetlenné teszi az életet. A konzervatívság szerepe az élet 
túlgyorsulásának, a tudattól elszakadó, és ezért már sokak által nem megérthető fejlődésének a 
fékezése, a gyökereinkkel, a hagyományainkkal a kapcsolat megőrzése, megtartása, miközben 
állandóan keresi a jövő felé vezető folytonosság eltérő terjeszkedési lehetőségeit. Az élet ezért minden 
szinten végigjár minden stációt, sokáig megtartja a már bevált régi rendet, de néha átugorja az életben 
kisebb szinten gyorsabban átélt, de sikertelen kísérleteket. Ilyenkor, ha a rendezettség hibáját észleljük, 
könnyen eljutunk a fejlettségi határunk végére, a megértésünk, a türelmünk és a toleranciánk végére. 
Ha megszakad a megértés folytonossága, sokak által érthetetlenné, összefüggéstelenné válik az élet. 
Ilyenkor vagy visszafejlődik a közös tudat, vagy át kell lépni az átlagos tudati fejlettség határát, 
szemléletet, életteret, felfogást kell váltani, de amikor kilyukad a régi élettér életbuborékja, mindig 
hangrobbanás, valamilyen szinten a már korszerűtlen rendezettség összeomlása alakul ki.  
A fejlődés vagy a visszafejlődés kérdése néha válaszút elé állítja az életet a hogyan tovább kérdésben, 
és ilyenkor dönteni szükséges, és át kell lépni a fejlődést már nagyon akadályozó gátakat. Ez az erős, 
de túl merev, régi határfelületek, potenciálgátak átlépését igényli, amelykor kisebb energiaszintű 
egyedekre bomlik az élet, és egyenként jut át a fejlettebb élőrétegbe. Ez azonban nem mindenkinek 
sikerül, sokan elbátortalanodnak, visszafordulnak, hitetlenekké válnak, és a jövő felé haladás helyett az 
elmúlás állapotába fejlődnek. Az előre vezető út azonban cikk-cakkos, nem egyenes és nem töretlen 
ívben vezet, sokszor csak a múlton, a régebbi elöregedett dolgok elmúlásain keresztül juthatunk a nem 
mindenki által vágyott, de egyre gyorsabban változó, az élet elé, - az élet megtartása és az együttélés 
érdekében,- egyre több korlátot állító jövőbe. Miként a kiegyezés is csak háborúk, viszályok után, a jó 
élet is csak a rossz élet elmúlása, annak a felbomlása, a jó és a rossz elkülönülése helyett, csak annak a 
szükséges összekeveredése, majd letisztulása után alakulhat ki.     
A kaotikus szerveződi időszakok végén a korábban zavaros vizek mindig letisztulnak   

 Moetrius 
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Az Aspektus könyvsorozat ismertetője: 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Miből lettünk, hogyan kezdődött az anyag és az élet szerveződése?  Volt e Ősrobbanás, és ha igen, mi 
vezetett ősrobbanáshoz? Hogyan alakult ki a Világegyetem?  Ezek a kérdések mindenkit érdekelnek. 
Az anyag, az élet és a gravitáció eredete és meghatározása nem eléggé tisztázott. Az ősrobbanás a 
kezdet teóriája, amelytől eredeztetjük az időt és a teret, az anyagot és ebből az élet kialakulását. Az 
ősrobbanás első időszakát, átláthatatlan, megismerhetetlen szingullaritásként ismerjük, amely 
robbanásszerű hevességgel kezdődött. Az Aspektus könyvben a szerző kétségbe vonja az anyag, az idő 
és a tér Ősrobbanásra visszavezetett eredetét, a kezdeti folyamatok megismerhetetlenségét, és a kezdet, 
a lehetséges előzmények ismertetésére vállalkozik. Az ősrobbanást korábban Einstein is elvetette, és 
beépített a téregyenletekbe egy Univerzális állandót. Az Univerzális állandó helyes felismerés volt, 
annak a téregyenletekbe beépítése szükségszerű, amely csak így eredményezheti a máig kialakult 
térállapotot. A tér maga statikus, állandó, amelyben szétszóródó anyag keveredik, helyenként 
összesűrűsödik, és újra szétszóródik. Valamennyi esemény sokféle időfolyamat alatt is megtörténhet, 
lassan, lineárisan, és különböző gyorsabb eseményekben is. A Makrokozmosz állandó és a teljes térben 
történő változása lokális részecske összegződésekhez, anyagi mezők kialakulásához vezetett. A mezők 
változási folyamata, növekedése nem végtelen lehetőségű, az előbb, utóbb összeroppan a 
gravitációként ismert tömörítő erő, és a változást besűrítő káosz alatt. 
 
Az Aspektus egy természettudományi területhez tartozó térelmélet kibontakozásának az első könyve. A 
szingularítás előtti állapotok kialakulását, a lokális ősrobbanás lehetőségét tárja fel. Az élet és az anyag 
kezdete, a szerveződése megismerhető. A térben lévő szerveződések rendkívül arányos, analóg 
szerkezetek, amelyeket fraktálrendszerként ismerünk. E szabályszerűség feltárása sok eddig nem értett 
összefüggésre világít rá, megérthetőbbé és egységesebbé teszi a teret és az időt, az anyagot és az élet 
szerveződését! 

 
 
 
 

Aspektus 
1 

Az energia átalakulás folyamatát és az 
élet keletkezését újszerűen megközelítő 

EVOLÚCIÓS ELMÉLET 
 

Méret: A/4  Terjedelem: 156 oldal 
 

Egy impulzus élete, a könyv címe ez lehetne, 
amely egy új hatáselmélet kifejtése, amely a 
gravitáció eredetét, működését, és az 
impulzusokból felépülő kisebb és nagyobb 
léptékű energiaszerveződések, rendszerek 
analóg kapcsolatát mutatja meg, a bonyolultság 
felé haladó evolúciót a kezdeti forrásától, a 
tudat által magának létrehozott szuper 
intelligens lény, a Szükséges Isten 
megteremtéséig. 

Elménk legbelsőbb zugában nem egyenletek vannak, hanem egy pofonegyszerű ötlet. 
Mikor végre felfedezzük, annyira ellenállhatatlan és magától értetődő lesz, hogy azt 
mondjuk majd egymásnak, milyen szép, hogy is lehetne másképp? 

John Archibald Wheeler 
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Aspektus 
(1) 

Tartalomjegyzék  
(A/4) 
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9. A nyomás, energiasűrűség és vákuum újragondolása.    29.oldal 
10. A mozgási energia helyzeti energiává, anyaggá szerveződéséről.   30.oldal 
11. Az ősrobbanást követő folyamat, az élethez vezető energiaszerveződések bölcsője! 
12. Az impulzusokat tároló erőterek egyesüléséről:     37.oldal 
13. Még egyszer a gravitáció vonzóerő megváltozását okozó hatásokról.  38.oldal 
14. A gravitációs lencsehatás átgondolása.      42.oldal 
15. A részecskeszerű hatásenergia kialakulása:      46.oldal 
16. Az energia szerveződési szintekbe sorolása.      51.oldal 
17. A jel, az információ és a hatáskapcsolódás:      54.oldal 
18. A hatásegyesülés hatékonyságát befolyásoló információazonosság.   60.oldal 
19.  A dimenziók keletkezéséről és a Gömbvillám kapcsolatáról:   62.oldal 
20. A tér szerkezete:         66.oldal 
21. A Gravitáció szerkezete:        75.oldal 
22. Az idő szerkezete:         87.oldal 
23. A frakktálszerű szerveződésekről       94.oldal 
24. Az alacsony kölcsönhatású hatásváltozás, mint energia és információ kibocsátás. 96.oldal 
25. A hitről és a létrehozott szükségszerű Isten megszületéséről.    99.oldal 
26. Az életszerű szimbiotikus rendszerek frakktál jellege             102.oldal 
27. Az emberi környezetben egymásnak átadott alacsony kölcsönhatásokról:           112.oldal 
28. Az emberi információ, a testbeszéd és a mimika:              114.oldal 
29. A bemenő és kimenő információ arányának és a belső ritmus, azaz óra, időérzet megváltozása:  
30. Információ, hatáskeltés és evolúció!                119.oldal 
31. A nyugalmi energia bomlásából keletkező alacsony kölcsönhatású energiáról:        123.oldal 
32. A kavitációs hatásról és a térenergia bontásról              126.oldal 
33. Az evolúciós léptékváltások kialakulása:               128.oldal 
34. Az információ első betűi, és a jelentéstartalom kialakulása:             132.oldal 
35. A kommunikációs információs csatornák, és hullámtartományok.            135.oldal 
36. A zenével kelthető hatásimpulzusok energiaemelő, és életerő gerjesztő hatásai:      140.oldal 
37. Az időérzék és biológiai ritmus, Van e választási lehetőség?             144.oldal 
38. Összefoglaló                  149.oldal 
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Ez a szerveződés egy fraktálrendszer, amely egy egyszerű szabálynak a különböző 
energiaszinteken történő megismétlődéseként a lokális mezőket sokszintű közös élőrendszerbe 
köti össze.  

A hiányos ismerettel szemlélt, a jelenlegi vizsgálati eszközeinkkel, módszereinkkel át nem 
látható hatásrendszer sok tévedés alapjaként szolgált, amely miatt sokszor kellett a felépített 
nem tartható elméleteket visszavonni, és helyettük alkalmasabb valósághű tudományos 
elméleteket állítani. Az egyik legnagyobb tévedés az ősrobbanás és a táguló világegyetem 
elmélete, amely fizikai magyarázatát élettani magyarázatra kell korrigálnunk. Az általunk 
anyagként ismert matéria, a hatásmezők térhez és időhöz kötött, körfolyamatot képező élőbb 
szerveződésének, a környezeti értékre vissza, majd túltöltődő változó buborékjainak a 
felfúvódásai. A tér egy végtelen de összetett szimmetriában változó élő szerveződésnek, 
kristálynak tekinthető, amely kristályrácsainak egy részén szétszóródnak, más pontjain 
összegződnek a változásból fakadó gömbhullámok hatásfelületeit képező, egymással 
kölcsönható részecskék. A tér teljességének a homogenitását a változás töri meg, amely a 
látszólagos káoszon belül az önszerveződés harmonikus egyensúlyát is megtartó pulzációt 
alakít ki. 

 
 

A Sík és a tér tartalomjegyzéke: ( méret A/4) 
 

Tézisek, a térelmélet alapjai:         
 Alapvető fizikai tévedések: 
 Az ősrobbanás tagadása, a félreértett Dopplerhatás.  
 A gravitáció nem vonzás, hanem hatásváltozási differencia:  
 A hatásváltozás terjedése, a közegellenállás és a vezetőképesség:  
 A Világmindenségben működő hatásrendszer:  
 A térbeli hatásazonosság elemei:  
 A fraktálrendszerbe épült hatásmodulok, hatásmezők összefüggései, kapcsolódása:  
 A szerveződési szintek kialakulása:  
 A rák oka és megértési lehetősége. 

Aspektus 2 

A sík és a tér 
A változás téridőre kifejtett hatásai 

az Aspektus könyvsorozat 2. könyve 
 

Méret: A/4 Terjedelem: 204 oldal. 
 

A könyv egy új térelmélet eddig még 
nem feltárt részleteit és új összefüggéseit 
mutatja be, amely az anyag és az élet 
szerveződés analógiájával foglalkozik. 
Az emberek által életként ismert 
változási folyamat analóg az anyag 
változási folyamatával, azonos szabályok 
szerint működik. E változás olyan 
sokdimenziós de közös térben folyik, 
amelyben az egyenlőtlen térhelyzetek 
mellett, időhöz kötött pont, sík, tengely 
és mezőket eredményező térszimmetria is 
kialakulhat. 
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A kezdet           
A tér történéseit rögzítő hatásmodulok, térhullám fodrozódások, örvények:   
Az élet kifejlődésének a lehetőségei:       
A tér dimenzióinak feltárása:      
A tér megismerését segítő információs modul posztulátum: 
A modulokat összekapcsoló kötőerő, a hatásazonosság:   
A tér ellenállás és vezetőképességéről:     
A Casimir hatásként ismert hullámkizáródási hatás:  
 A DNS, mint másolási minta és időprogram:    
Az ANTIGRAVITÁCIÓ lehetősége:     
Az asztráltest lehetősége:        
A Casimir hatáskizáródás egyszerű bizonyítása:     
 A hatáskizáródás és a kapilláris hatás kapcsolata:    
A teret kitöltő információs energia átrendeződése:   
A kölcsönható háromdimenziós anyagot eredményező változása: 
A folyamatidő és az információs energia átalakulása:   
A Térről és az információt is jelentő kitöltő térenergiáról:   
Az információ ismétlődéséről:      
Az élő és élettelen rendszerek összehasonlítása: (elmosódó határok).  
Az élet kialakulásához vezető fejlődés iránya a bonyolultság:    
A tudat a hit és az akarat testépítő megnyilvánulásai:     
A HIT szerepe a folyamatidő befolyásolására:   
Az információs energiamezők folyamat vagy szerveződési időjéről:   
A beépülő eltérő információ hatása a szerveződési időre:    
A rák oka és kivédési lehetőségei:     
A földsugárzás egészséget befolyásoló hatása:    
Az alternatív életszerveződés lehetőségei:      
Az elhangolódási másság kivédése, a reprodukció:   
Az információ azonosság és másság:      
Az Információ változásai:        
Akasa Krónika:        
Az impulzus az élet felé vezető nyitó momentum:     
A betegségek és a hatóanyagok kapcsolata:       
A folyó effektus:        
Az energia és információ:        
Az információ erősödése:        
A változás az tér energiaszerveződésének és az életnek az alapja:   
A táplálékként bevitt információ és az egészség:      
A dezinformáció hatásbefolyása az életszerveződésekre:     
Az idegen égitestekről származó anyagok életet befolyásoló hatásai:   
Információ eltérés és a betegség:       
Az idegen eredetű információ veszélyei:     
Az egészség, az információzavar, és az immunrendszer kapcsolata:   
A lélekre ható változások és az egészség:   
A tér kitöltése és az információ azonosság vezetőképességre gyakorolt hatása:     
A tér és az anyagmezők energiasűrűségéről:     
A nagyobb fraktálszerveződésekről:     
A 3-D-s anyag keletkezése és a sűrűségnek az átértelmezése:  
Az információs energiamezők felépülése:     
Az impulzuskor szétszóródó információs energia anyagba szerveződése:  
Az emberi és az életszerveződésként ismert hatásrendszerek, energiamezők  
Témazáró gondolatok         
A hattyúdal effektus:        
Definíciók.              A Mindenható Világegyetem.                Az Élő Világegyetem 
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Niels Bobr, Heisenberggel folytatott vitái megállapításaként egyszer azt mondotta, hogy a nagy 
gondolatok először mindig zavarosnak és furcsának tűnnek, amelyet a felfedezőik is csak félig-meddig, 
mások pedig az információk ilyen beállítású összefüggésének a hiánya miatt egyáltalán nem értenek. 

 
A tanulmány az anyag szerveződési és áramlási törvényszerűségeit tárja fel, amelyek hatására 
a részecskeenergia, időben változó mezőkbe, atomokba, bolygókba, csillagokba és élő 
lényekbe szerveződik. A tanulmány a változás ütemét és ennek az adott változóképességű 
mezőkre kifejtett következményét, az időként ismert ritmus, egészségre, időszimmetriára 
okozott hatását mutatja be. 
 

Tartalomjegyzék: 
Tézisek: 
1. Alapvető fizikai tévedések:            4. oldal 
2.  Az ősrobbanás – mint eredet - tagadása, a félreérthető Dopplerhatás.  
3. A gravitáció nem vonzás, hanem hatástér differencia:         10. oldal 
4.   A hatásváltozás terjedése, a közegellenállás és a vezetőképesség:       15. oldal 

5.  Az Univerzumban működő hatásrendszer:          20. Oldal 

6.  A térbeli hatásazonosság információs elemei, a hatásmodulok:       31. oldal 

7.  A változásból fakadó lokalizálás, elkülönülés:         45. oldal 

8.  A hatásjellemzők, mint az információ alapjai:         49. oldal 

9. A fraktálrendszerbe épült hatásrendszer és a hatásmezők összefüggései:      49. Oldal 
10.   A szerveződési szintek kialakulása:            49. oldal 
11. A hatásrendszer kreacionista aspektusai:         53. oldal 
12. A feldolgozó képesség túlterhelése esetén a túlzott változás által keltődő szelekció,  
     a rák oka és megértési lehetősége.              56. oldal 

 

Aspektus 3 
A változás és rendezettség  

téridőre kifejtett hatásai: 
Méret: A/4 Terjedelem: 60 oldal 

 
Az Aspektus térelmélet első két könyvének 
a lényegét összefoglaló térszerveződési 
tanulmány. A változás és rendezettség a 
buborékszerű részecskékből szerveződő 
anyag és energia átalakulási folyamatával 
foglalkozik. Az anyag jelenléte 
meghatározza a tér energiatartalmát, amely 
nemcsak tömegből, hanem annak a 
lendületéből, vagy-és perdületéből, az anyag 
dinamikájából és töltöttségéből is áll. A 
mezőként ismert részecske tömörülések 
energiatartalmát a jelenlévő, egy rendszerbe 
szerveződött részecskék tömege, kezdeti 
energiatartalma, a mezőbe vitt lendülete, és 
a pillanatnyi szimmetria minősége határozza 
meg, amely a beépülési veszteséggel 
csökken. 

Globusbau Kft. Pécs 7630 Zsolnay u 25
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A megértés alapja a tudás, az új információknak a régihez kapcsolása, de sokan e témáról 
kevés, vagy csak eltérő ismeretanyaggal rendelkezünk. A szerző célja az eltérő aspektusból 
szemlélt, csak látszólag azonos dolgok relatív lehetőségének a bemutatása, hogy a tér és 
energiaszerveződés észlelt hatásait mi, és hogyan befolyásolja. 
A tér és anyagszerveződésnek nincs eleje és nincs vége, a jelenünk az, ami megfogható, de ez 
is relatív, megközelítés, észlelés és értelmezés kérdése.  
A könyv éppen a sok új információ miatt nehéz olvasmány, amelynek, az egyedenként eltérő 
ismeret miatt, az alapokkal nem rendelkezőknek egyből meg nem érthető részletei is lehetnek.  
A tér és a tér szerveződése, a változás csak látszólag bonyolult, valójában sokféle térméretben 
és energiaszinten állandó körfolyamatot fenntartó áramlási rendszerek térben és időben történő 
változása, bonyolódása, felbomlása és újjászerveződése az, amit életként megélünk. A 
mennyország létezik, a halálkor, a felszabadulás alagútja oda vezet, ahol a végtelen 
szabadságban részecske fénylények élik örömteli életüket. Az élet azonban nem teher, csak 
Isten, bonyolódást növelő játéka, amit mi emberek állandó változásból kifejlődő evolúcióként 
és törzsfejlődésként ismerünk.  
A könyvet azoknak a természettudományt kedvelő gondolkodóknak ajánlom, akiket 
érdekelnek a megválaszolatlan kérdések, akiket érdekel, hogy mi, az anyag, mi a gravitáció és 
hogyan alakult ki az élet, és hogyan alakul a Föld sorsa, és az emberiségre a jövőben milyen 
lehetőségek várnak. A könyvet ajánlom azon kutató elméknek, tudósoknak is, akik nem 
elégednek meg a pontatlanul, vagy hiányosan megfogalmazott válaszokkal, és a félreértéseket, 
félremagyarázásokat tisztázni szeretik. E könyv csemege, amely javítható, pontosítható 
témák széles palettáját tárja a részletekkel igényesebben foglalkozó szakértők és 
tudományos igényűek részére. A több tudományos területet összefogó és bemutató kép még 
nem komplex anyag, csak térszerveződési vázlat, amely az érintett részletek tisztázását, a 
hibák kiszűrését, helyreigazítását is igényli.  
 

Aspektus 4 
A gravitáció és az idő törvényei: 

A könyv, az Ismerd meg, hogy értsd, című 
könyvsorozatnak az Aspektus csoportjába 

tartozó 4. Könyve. 
 Mérete A/4-es. Terjedelme: 2 x 180 oldal. 
 

A könyv jól elkülöníthető két részből áll. 
A könyv első része, az anyag 
szerveződéséhez vezető fizikai hatásokkal 
és a gravitációval, mint  a 
lendületösszegződéssel kialakuló térnyomás 
különbség megismertetésével foglalkozik, 
amely az anyagszerveződés alfája és 
Omegája. 
 
A könyv második része, Az Időjárási 
Aspektus, amelynek az alcíme,  
A részecskeáramlás hatása az időjárásra. 
A szerző a Belső Naprendszer és a 
planetáris környezet változásait egyértelmű 
összefüggésbe állítja a Föld globális 
időjárás változásaival, az ENSO és a nagy 
ciklonok, tornádók és tájfunok 
kialakulásával. 
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A könyv második része, Az Időjárási Aspektus,  
amelynek az alcíme, A planetáris téri részecskeáramlás hatása a Földi időjárásra. 

 

A szerző a Belső Naprendszer és a planetáris környezet változásait egyértelmű összefüggésbe 
állítja a Föld globális időjárás változásaival, az ENSO és a nagy ciklonok, tornádók és 
tájfunok kialakulásával. A Földön kialakult áramlási rendszer nemcsak lokális jellegű, hanem 
a távolabbi környezet soláris és intersztelláris áramlási által is befolyásolt. Ezek az áramlások 
egyértelműen összefüggésben vannak a környező bolygók Földhöz viszonyított mozgásával, a 
Föld felé tartó áramlatok befolyásolásával. Az időjárás, következmény. A naprendszeren 
kívüli mezők által is befolyásolt változások gerjesztik a Nap és a Naprendszerben lévő 
bolygók, mezők változását, és folyamatosan módosítják a térbeli helyzetét, az állapotát és a 
térszimmetriáját. E térhelyzet-változások befolyásolják a Napenergia besugárzódását, a Föld 
mozgásait és ezzel a lokális időjárás alakulását. Az összefüggésrendszer kinyitja a 
kölcsönhatások túl szűre szabott határait a lokális bolygótérről az egymással sokezer szálon 
összefüggő nagyobb vonatkoztatási Naprendszerig, sőt megmutatja az ennél tágabb tér 
befolyásoló lehetőségeit a Földi időjárás alakulására. 
 

Az időúton nem egyforma képességekkel, eltérő adottságokkal indulunk el, amelyek miatt néha 
gyorsabban, máskor lassabban haladunk. Az egyéni képességek kifejlődése, a környezeti lehetőség a 
hosszú útidő alatt felzárkóztatási lehetőséget enged, amelyben az azonos lehetőségekkel induló, de 
kevésbé jól rajtolók is utolérhetik, elhagyhatják a kezdetben nagyobb lendülettel fejlődőket. 

Moetrius 
 

A gravitáció és az idő törvényei első részének a tartalomjegyzéke: 
 
1. Néhány fizikai alapfogalom újragondolása, átértelmezése: 
2. A gravitáció új aspektusa: 
3. Az Einsteni ekvivalencia értelmezés kiterjesztése és korlátai: 
4. A részecske és hatás terjedési sebességének a lassulása: 
5. A szerveződési periódus vége, a mennyek országa: 
6. Visszafordulás a tetszhalálból: 
7. A genom öregedése: 
8. A térben lévő részecskék áramlása, és az elkülönülő lokalizáció következménye: 
9. A környezet áramlása és a ,,nagyobb,, mezők keletkezése: 
10. A vonzó jellegű gravitáció alapvető hibái: 
11. Az anyag születése:   
12. A környezeti nyomáson alapuló gravitációs hatásdifferencia egyszerű szemléltetése: 
13. A nyomot csillagközi térre és a térerő differenciára alapuló új gravitációs megközelítése: 
14. Az anyag újraszerveződése: 
15. Az Impulzus: 
16. Az impulzus, a fény és az elektromágneses sugárzás kapcsolata: 
17. Az elektromos töltés kialakulása: 
18. A mezők körüli határrétegek jelentősége: 
19. Az impulzusok következményei: 
20. A kristálymező, az anyagképződés antennája: 
21. A terjedési sebesség és a részecske perdület összefüggései: 
22. Az anyag és az élet evolúciós fejlődési folyamata: 
23. Az anyagszerveződési evolúció: 
24. A részecskemezők összegződésének térszerkezeti következményei: 
25. A tér állapota: 
26. Az Univerzumban észlelt háttérsugárzásról: 
27. Egy élő rendszer részei vagyunk, amely szerveződési piramist képez. 
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A könyv másik részének, Az időjárási Aspektus-nak a tartalom jegyzéke:   
 
28. A planetáris áramlás hatása az időjárásra:  
29. A lokális mezők körüli energiaáramlás megváltozása a globális időjárás változás alapja: 
30. A szabad csillagközi tér jelentős eseményei: 
31. A bolygótér és a tektonikus kéregmozgások megerősödése közötti kapcsolat. 
32. Az ember, az élővilág és a bolygónk kapcsolata: 
33. A bolygótéri változások következménye az időjárás alakulására. 
34. A napfoltokat okozó hatásmechanizmus működése: 
35. A Planetáris téri részecskeáramlás hatása a földi időjárás változására. 
36. Az ENSO, az El Ninó időjárási jelenség feltételezett ok okozati összefüggése. 
37. Az információ feldolgozása, a rendeződés és a megértés folyamata: 
38. Néhány a téma kapcsán felvetődött gondolat: 
39. A csillagközi fraktálrendszerünk felépítése: 
40. A téráramlás és a rendezettség kialakulása, működési rendszere: 
41. A tér és a környezet hatása: 
42. A csillagtér befolyása az időjárásra: 
43. A Napfolttevékenység változása és a szoláris szél: 
44. Az emberiséget érinthető következmények: 
45. A napkitörés további fejleményei: 
46. A Napkitörések hosszabbtávú következményei: 
47. A szubjektivitás csapdája: 
48. Az érzékelés, felismerés, megértés, az emlékezet, a tudás és a kommunikáció kialakulása: 
49. Az idő relativitása: 
50. Az idő fogalom meghatározása és az idő (iker) paradoxon feloldása: 
51. Az érzékelés és reakció lehetőségei 
52. Az atomi szerveződési lehetőségek és evolúciós elágazás: 
53. Az ionos anyag és életszerveződés: 
54. A kovalens kötésű anyag és életszerveződés: 
55. A Mars rejtély könyv tanulsága: 
56. A bolygók kialakulási lehetőségei:  
57. Az impulzuskatasztrófa és a bolygóhalál összefüggése: 
58. Nostradamus üzenete a 2000. év után élő emberiségnek: 
59. Az impulzusuk törvényszerűsége és következményei: 
60. Ariadné fonala és az Akasa krónika: 
61. A csillagtéri mezők közeledésének az előjelei és a várható következmények: 
62. Konzekvencia: 
63. A felismert összefüggések következményei a hétköznapjainkra és jövőnkre. 

 
Epilógus: Kint és bent, avagy az Időutazás 
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A könyv a hagyományos fizikai szabályok ismeretében, materialista alapon is megérthetővé 
teszi az egyidőben történhető múlt és jövő lehetőségét, és ezzel legalizálja az asztrálutazás, 
időutazásként ismert információ szerzését. A hipnózis nem az egyedüli mód, a tudat alatti 
információ kinyerésére, számos egyszerűbb, mindenki által megérthető, művelhető formája 
létezik. Az emberi tudatot, amely a részecskéink kollektív tudatának tekinthető, 
megszólíthatjuk, kommunikálhatunk az alszerveződéseink kisebb kolóniáival, megismerhetjük 
az általuk észlelt változások, mint a jövőre utaló információk valószínűségi szabályait. Az 
intelligens részecskéink segítségével téridős utazásra indulhatunk, és megismerhetjük a 
határtalan és végtelen Univerzumot. 
 

Az ötödik dimenzió tartalom Jegyzéke: 
 

A lokális és globális tér közötti különbség és átmenet. 
A kint és bent értelmezési lehetőségei.        A makro és a mikrokozmosz kialakulása. 
A lokális rendszerek felépülése, a tojás fraktálrendszer 
A kollektív tudat működési mechanizmusa és felépülése:  A madarak, a halrajok, a hangyák, a 
termeszek, a méhek és a nagyobb társadalmakban élő kolóniák kollektív tudatának a működése. 
A jelen felszíne, a múlt és a jövő részecskehullámok összegződése. 
A múlt, és a jövő, mint hatás irány. Az időrések működése és jelentősége 
A hőmérséklet szerepe és függvénye a változásban.   Az evolúció, mint keveredés 
Az idő és ikerparadoxon feloldása, A lineáris idő = az egyenletes impulzusrend és egyenletes változás 
A nemlineáris változás lehetőségei és következménye. 
A Ley vonalak és a Földre rajzolt csillagtérképrendszer összefüggései. 
Az Ősi kozmikus tudás elfelejtett összefüggései: A Mezopotámiai, a Babiloni, az Inka valamint az 
egyiptomi piramisépítők, és a Druidák ősi kozmikus tudása. 
Összefüggés a felismert természeti törvények és a Jelenések könyvében leírtak között. 
Az Ufók és a természet erői, az intelligens energia plazmalencsék. 
 

Aspektus 5 

Az ötödik dimenzió, 
az időutazás lehetősége. 

 

Ez az Aspektus sorozat 5. Könyve. 
Méret: B/5  Terjedelem: 170 oldal. 

 

Az Aspektus 5. könyve, a korábbi könyvekben 
kifejtett anyag és térszerveződési elmélet újabb 
térismereti összefüggéseit tárja fel, a múlt, a jelen 
és a jövő egyidőben történő megérthető 
lehetőségét. 

 
A mikro és a makrokozmosz, a jelen felszínén 
keletkező, arányos, analóg pillanatnyi valóság, 
a múlt és a jövő ütközési felszínt képező 
tükörképnek tekinthető, amelynek a felbontása 
eltérő mértékű. A távoli csillagtérben történt 
múltbeli változás, hosszú idő múlva ér 
hozzánk, amely így a jövőnkre fejti ki a 
hatását. A múltban történt hasonló változás, 
sokszor csak a jelenben ér hozzánk, és 
módosítja a helyi körülményeket. A tér és idő 
összefügg, de a távoli térben keletkezett 
változás csak időkéséssel ér el hozzánk. 
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A Szintézis, az Aspektus könyvsorozat legújabb könyve, amely az anyag és az 
életszerveződés, valamint a tér és az idő, azaz az Univerzumi élettér alapvető törvényeit és a 
létezés felismert összefüggésrendszerét tárja fel.  

A rendszer, nagyfokú önszabályozása materialista megközelítésből is megérthető, de ez nem 
zárja ki az emberi életfolyamathoz hasonló, de magasabb szintű változási folyamatok 
életszerűségét sem. A változás, az Univerzum alaptörvényei szerint működik, amely nagyon 
sok rétegben, életszférában lehetővé teszi az életszerű változás bonyolódását. A tér 
szerveződése egy arányos változó rendszer, amely a kis méretekben is nagy bonyolultsággal és 
értelemmel bíró intelligens részecskék, és nagyobb szerveződések kifejlődéséhez vezetett. A 
tudattal és ismerettel rendelkező részecskékből nagyon sokféle méretű, eltérő változatú és 
összetett bonyolultságú részecskekolóniák, élő szerveződések és változó mezők alakultak ki. 
Az értelem és a tudás lehetősége e társult kolóniákban, a részecske mezőkben összegződhet, 
magasabb szintre fejlődhet, bonyolódhat. Az életszerű változás mikro és makro méretekben 
is analóg módon történik. Mi emberek és a Föld, Gaia, egy kisebb és nagyobb lényekből 
szerveződő összetett élő rendszer részei vagyunk. A tudatunk, a részecskéink anyagából és 
szerkezetükbe rejtett tudatukból épül fel, amely része egy nagyobb individuumot eredményező 
kollektív tudatnak.  
Az Univerzum mezői, a tökéletesség, a nagyobb térszimmetria felé fejlődnek, amely hosszabb 
életet és halhatatlanságot eredményezhet az anyagnak és ezzel az ember részecskéinek is.  
A tökéletesség, a teljes szimmetria és az azonosság kényszer, a végtelen harmónia unalmas.  
A harmóniába kerülő Univerzum unalmát a megfelelő arányú változás űzi el. 
A nagyobb harmónia, a szimmetria felé fejlődés aszimmetrikus mellékterméke, a gyorsabban 
változó élet, a nem tökéletes és nem szimmetrikus mezők, kifejlődése, közte a nem teljes 
képességgel, gyarló tulajdonságokkal is rendelkező emberi szerveződés. Az Univerzum sem 
tökéletes, mert miközben a tökéletességre törekszik, mindig hasonló mennyiségű kevésbé 
szimmetrikus változás keletkezik, és ezzel nem teljesen tökéletes, időben változó, 
szimmetriahiányos mezők is kifejlődhetnek.  

 

Aspektus 6 
Szintézis: 

 

Az Aspektus könyvsorozat 6. Könyve 
Méret A/4-es. Terjedelem 160 oldal. 

 

A könyv a korábbi könyvekben kifejtett 
térelmélet lényegi felismeréseinek az 
összefüggéseit tartalmazza, és egy keretbe 
fogja a rendszerelméletté válható térfizikai, 
asztronómiai és időjárási összefüggéseket, 
amelyek az egész társadalomtudomány 
valamennyi ágazatát érintik.  
 
A jövőkutatás sok hasznot foghat e 
könyvből, amely feltárja a statisztikailag 
valószínű jövőnk fejlődési lehetőségeit, és az 
elkezdődött nemlineáris változások 
lehetséges következményeit. A könyv 
egységes térszerkezeti vázlatot ad, amelyben 
bemutatja a térváltozás mozgató rugóit és az 
evolúciót léptető időritmus felismert 
törvényszerűségeit. 
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A Szintézis tartalomjegyzéke: 
 

 
1 fejezet: Az Ősrobbanás ellentmondásai: 
2. fejezet: Az ősrobbanás lehetősége: 
3. fejezet: A megismerhető szingularítás: 
4. fejezet: A lendületszimmetria kialakulása: 
5. fejezet: A hiányzó anyag tulajdonságai: 
6. fejezet: A gravitáció szerkezete: A gravitáció természete, ábrával 
7. fejezet: Az anyag elkülönülési lehetősége, az evolúciós ciklusok kezdete: 
8. fejezet: A forgási és áramlási szimmetria kialakulása: 
9. fejezet: A szervező és elválasztó erő, a szelektált gravitáció: Azonosság és különbség. 
10. fejezet: A mezők tengelykörüli forgását meghatározó szabályok:  
11. fejezet: Az élő Világegyetem: A Nap DNS fonalai:   
12. fejezet: A mezők pólusváltásainak a lehetősége:   
13. fejezet: Az anyagi tulajdonságokat meghatározó törvényszerűségek.   
14. fejezet: Az anyag fejlődés összefüggését újszerűen bemutató szerveződési táblázat. 
15. fejezet: A nagyméretű ionos mezők szaporodási folyamata:    
16. fejezet: A Világegyetem kora és az anyag változását eredményező evolúció, fejlődési  
lehetőségei:        
17. fejezet: Az evolúciós fejlődést vezérlő időkapcsoló működése.  
     17/1 A Világegyetemet behálózó anyag utak, DNS fonalak, az időfolyók 
     17/2 Az evolúció lineáris és ugrásszerű változásainak törvényszerűsége: 
     17/3 Az időkapcsolói mechanizmus bemutatása:     
     17/4 Az ekliptikai síkok anyagkiszóródása, az időkapcsolók működése.  
     17/5 Nemlineáris evolúció, biológiai ugrások és esemény összefüggések: 
18. fejezet: Jelentősebb nemlineáris földi téresemények időrendje és periódusai:   
     18/1 A foton öv, mint időspirál:         
     18/2 A földi evolúciós ugrások és az idősíkok összefüggései:   
19. fejezet: Eljegesedések, éghajlatváltozások, kiemelkedő események:   
20. fejezet: A felismert összefüggésből levont következtetések:    
21. fejezet: A nemlineáris térváltozások következményei:   
22. fejezet Az evolúció fejlődési iránya, tendenciája:    
23. fejezet Makro és Mikrokozmoszok analógiája.       
24. fejezet: A kölcsönhatás terjedése és a közvetítő közeg állapotának az összefüggése 
 
 
 
 

Epilógus: 
Az élő környezet üzenete az időugráshoz közeledő bolygó lényeihez. 
A gabonakörök üzenetei: 
 
A könyvsorozat a következő kiadás előtt álló könyvekkel folytatódik, amelyek a megismert 
térszerveződés analógiájára felépülő, a környezettel együttműködő emberi társadalmi 
szerkezet lehetőségét és irányelveit is tartalmazza. 
 
Az Aspektus sorozat további könyvei:  
ÉLETLÁNC, (Élet az életben),  Tiltott Természeti Törvények. 
A Káosz és a rendezettség. (Rend a rendszerben),  
Az ideális társadalom, (együttműködésben a természet erőivel). 
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Aspektus könyvek 
 

Tiltott Természeti Törvények 
 

Aspektus 7 
 
 

Az emberiség elől elzárt titkos ősi tudás, a korábbi civilizációk által ismert 
egyetemes természeti törvények feltárása. 

 

 
 
 

ISBN: 963 216 640 
Kiadja: Globusbau Kft. Pécs 7630 Zsolnay u 25.   

e-mail: aspektus@moetrius.hu 
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Tiltott Természeti Törvények 
Aspektus sorozat 7. Könyv 

Megjelenési méret: A/4 Terjedelem 203 oldal 
 
 

A tiltott természeti törvények a jelenlegi emberiség előtt élt korai civilizációk által jól ismert 
olyan térszerveződési törvényekről szól, amelyeket az elsőként megismert emberi társadalmak 
hagytak ránk örökül, az őket is megelőző, nagyobb tudású, még korábbi, fejlett társadalmak 
hagyatékából. E tudás Univerzális ismerteteket tartalmaz az anyag és életszerveződés 
rejtelmeiről, a térben áramló részecske energia, az élet működéséről. Az ősi indiai, kínai, 
babiloni, tibeti tudás közös tőről fakad az egyiptomi, a Droida, az ókori afrikai, a közép és 
Dél-amerikai ősi kultúrák tudásával. A tradicionális mítoszok és a szájhagyományként terjedő 
legendák útján megőrződött információs hagyatékát, számos régészeti lelet, és a tibeti, az 
indiai szent könyvek írott, a Mezopotámiai, az Egyiptomi és az Olmék anyagok kőbe írott 
formában is bizonyítják. A könyv az emberi sors, a természeti törvényektől függő múltbeli és 
jövőbeli lehetőségeit mutatja be. 
 
A Tiltott Természeti Törvények, akár a Természet Titkos Szabályai címet is viselhetné, amely 
az anyag és az életszerveződés működését meghatározó, olyan a jelenünkben eddig titkos, de 
univerzális szabályokról szól, amelyek a nagyobb ,,Isteni erő,, a Természet rendje szerint 
működnek. Az emberiségnek nehéz lesz e békát lenyelni, hogy nem Ő a mindenható 
legintelligensebb erő, hanem csak a természet nála nagyobb tudású erői között egy porszem, egy 
hegemóniára törő vírus, amely megbontotta a természet rendjét, szimmetriáját.  
Az ősi civilizációk első társadalmait irányító uralkodók és papok éppen úgy gátolták e 
szabályok közismeretre jutását, mint a középkortól az egyházak, akik néha tűzzel, vassal 
irtották a tiltott szabályokra lelő gondolkodókat. Ma is folyik a boszorkányüldözés, csak ma a 
hivatalos Tudomány képviselői rejtegetik a legendák általuk már jól ismert valósághátterét és 
alapjait. Az ősi tudás ismert, de ennek a birtoklói nem engedik felnőni az embert, nem bíznak 
a megértő képességében, a sorsa elfogadásában, és félnek a szabályok közismeretre jutásától. 
Az Istenek, a terünk és időnk főnixmadarának az újjászületésekor a természet összes 
törvényét, az ősi információkba rejtett tudást részecskékre bontották. A részekre bomlott 
információt csak a részecskékben őrzött tudás morzsáinak az újra összeillesztésével, ismét 
sikeres együttműködéssel, az egymásban lévő lényeg megértésével, egymás másságának az 
elfogadásával kaphatjuk csak meg. A nálunk kevésbé fejlett részecskék már magas szinten 
képesek az információjukat együttműködő kolóniákba szervezni. Az ember még tiltja a tudást 
az emberfiától, nem bízik a felnövésében, a megértésében. Az együttműködésre való hajlam 
alapvető élő tulajdonság, egymás segítésének a vágyával, az együttműködés vágyával 
születünk, de ezt lehetetlenné teszik az elfajult társadalmi szabályok. Az ember vétett a 
természet rendje ellen. A környezetünket képező szerveződések hatalmas együttműködő 
rendszerben élnek, amelyet az ember egyre jobban elnyomott, a szimmetriájában elrontott. 
Az embereken uralkodó érdekszerveződések, az egyházak és a szervezett társadalmak olyan a 
mindenkori gazdasági, társadalmi piramis csúcsát képező hegemonisztikus szerveződéssé 
fajultak, amelyet a társadalom alsóbb szintjei tartottak el. Az energiaáramlás uralása olyan 
önfenntartó, kizsákmányoló rendszert hozott létre, amely a hatalomvágy és a társadalmi 
megosztás segítségével az emberekre és annak a társadalmára telepedett. E hatalom 
mindenkori képviselői óvakodtak attól, hogy a sok esetben már nem legitim, jogosulatlan 
hatalmi pozíciót az általános tudás közismeretre juttatásával veszélyeztessék.  
Egy élő rendszer részei vagyunk, amelyben a legkisebb anyagi részecskék és a legnagyobb 
csillagok, galaxisok is eltérő bonyolultságú de más információtartalmú élő rendszereket 
képeznek. A tér legkisebb részecskéi kevesebb általános, de több speciális térszerveződési 
tudással rendelkeznek, ismerik a természet törvényeit, az időjárást és a természetet működtető, 
az idő óráját rendszeresen felhúzó eseményeket. A végtelen életlehetőségű matuzsálem 
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részecskék kolóniákba szerveződve változómezőket hozhatnak létre, amelyek még magasabb 
szinten élőlényekbe, fákba, virágokba, és nagyobb azonosságú részecskékből szervezett élő 
rendszerekbe, méh, termesz és hangyakolóniákba, rovar társadalmakba szerveződhetnek. Más 
szerveződési (genetikai) terv szerinti csoportosulásuk eltérő szinten állatokba, emberekbe, és 
nálunk összetettebb tudású lényekbe, bolygó, csillag és galaxis szerveződésekbe épülhet.  
Az emberi társadalom a káoszba fordult, a megsemmisülése felé rohan, és vagy sürgősen 
felveszi a természet harmóniáját, vagy mint élő szerveződési variáció leseprődik az 
evolúció színpadáról. 
Elértünk az ismeretfejlődés magasabb szintjére, megértünk a kozmikus tudásra. Az ember 
végre felnőtté válhat, aki képes megérteni, elfogadni a természet és az Univerzum törvényeit, 
és képes e nagyobb rendszerbe beilleszkedve integrálódni. Az emberen uralkodó társadalmi 
rendet a Mindenség törvényeihez kell igazítani, az egyedek szabadságát a társadalom és a 
környezet rendjével összhangba kell hozni. Ha a társadalmi változásra az emberiség 
önmagától nem képes, helyette a természet erői hamarosan megteszik. 
A könyv, a világunk jobbításáért született, amelyhez a jelenünket uraló káoszon át vezet az út. 
 
 

Tiltott Természeti Törvények, 
Szerkezeti vázlat és tartalomjegyzék: 

        oldalszám 
Bevezető.           1 
A tudományos alaposság és a szemlélési módszer:      4 
Gondolatok a kezdetről:         7 
A részecskék kettős természetéről:        9 
A dualitás:           11 
Az áramlási rendszerek kölcsönhatásával kialakuló kapcsolatok:    11 
A sűrűségről:           15 
A vízcsepp és az eső kialakulása:        15 
A sűrűség a gravitáció és az antigravitáció:       19 
A térben lévő energia működése és kicsatolási lehetőségei:     22 
A Hammel féle térenergiát hasznosító, részecskebontó működése:    25 
A sűrűség változása és az idő:        27 
Az áramlási és keringési rendszer kialakulásáról:      31 
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A periodikus evolúció és az élet históriája 
A tér, az idő, az anyag, az élet és a változás összefüggései 

 
Könyvismertető: 

 
A terünk és időnk, a Világegyetemünk és az Univerzumunk kezdete, az élet kialakulása 
megismerhető. A szingularítás nem átláthatatlan káosz, hanem előzményekkel rendelkező, a 
fizikai, a kémiai és a Természeti törvényeknek is engedelmeskedő megérthető folyamat. Az 
író olyan létkérdésekre bukkant, amelyeket az erre hivatottak nem tettek fel, amelyekre 
választ, és összefüggéseket keresett, és a megismert összefüggéseket az olvasóknak is feltárja. 
A káosz nem megismerhetetlen, nem kiismerhetetlen folyamat, kellő rálátással megfigyelhető, 
megérthető, kiismerhető és leküzdhető. A káosz az eseménysorba, időrendbe rendezhető 
folyamatok, az életfolyamatok végét jelenti, amelykor látszólag minden egyszerre történik, de 
ez csak az események ilyen gyors változását követni nem tudó élő szerveződéseknek 
átláthatatlan. 
 
Az Aspektus könyvsorozat a tér és az élet megérthető kezdetéről szól, amely evolúcióként 
ismert fejlődési történetben elvezetett a mai világunk és környezetünk kialakulásához.  
 
A szerző nem tudományos kutató, bár a kutatók által feltárt, a valóságként ismert alapokról és 
ösvényeken indult el, de az ismeretlen kutatása közben a logikai felbontás útján a nagyobb 
bonyolultság káoszként ismert dzsungelébe jutott. A káosz a gyorsabb feldolgozó képességgel, 
nagyobb megértési képességgel rendelkezőknek csak felgyorsuló ezért nehezebben 
megkülönböztethető folyamatokat jelent. A káosz nem a végleges megsemmisülés, hanem a 
rosszul szervezett rendszerek halála, és egy jobb új rend, kiszámíthatóbb, rendezettebb 
folyamatok bölcsője. Az író az általa észlelt sokdimenziós anyag és életszerveződést, az 
összefüggések aspektusából közelítette meg. A könyvben bemutatja az élethez szükséges 
megkülönböztethető időrendű, egymást követő események, a periodikusan ismétlődő 
folyamatok és a kaotikusan változó, egyidejű folyamatok különbségét és összefüggését, az 
életünkre, a jövőnkre ható változtatási lehetőségeit. 
 
A szerző a kibogozhatatlan szálak útvesztőjébe csomagolt térszerveződési ismeretekről 
Okaham borotvájával lenyeste a felesleges bonyolítást. Az egyszerűsítés az életfolyamat 
kezdeti kialakulásának a megismeréséhez vezetett. Az ismeretlen útján a múlt felé kutatva, 
elhagyva a kezdet kaotikus átláthatatlanságát, a szingularitást, egy állandó Isteni térben, 
periodikusan megújuló, sokszintű evolúció tárult fel. Az élet sokkal szélesebb és színesebb 
palettával rendelkezik, mint azt gondoltuk, és egymással párhuzamosan, egyidejűleg sok 
dimenzióban, de azonos térben egymást átfedve, a világunkat bonyolítva változik. 
 
Az élet sokféle energiaszinten periodikusan megújuló evolúciója, rövid időszakokra a káosszal 
is váltakozó folyamatban vesz részt, amely az élet ciklikus ismétlődéseit egy analóg 
spirálpályára juttatja. A változó Mindenségben az élet sokszor eljut a magasabb 
bonyolultságig, de a területi élőzónákban, a hegemóniák és a kaotizmus túlzott megerősödésekor 
rendszeresen megújul, és új evolúciós fejezetet kezdve, eltérőbb tudati szinten megismétlődik.  
 
Az időnk és a terünk a megújulás felé közeledik, a túlzott hegemóniába került ember leckét 
kap és lehetőséget, egy békésebben együtt élő világ, új társadalmi rendszerének a 
kialakítására. 
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A gyermeknevelés és a személyi hajtóerő összefüggései:    227. oldal 
A nagyobb azonosságú kis részecskék, a lélek azonossága:    227. oldal 
Az anyag és az élet szennyeződése:       229. oldal 
A genetikai ártalom, az információ elégtelen keveredésének a következményei:  
Az információ szennyeződési lehetőségei:       230. oldal 
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A fényterjedés lehetőségei        232. oldal 
A fény gyorsabb mint a fény  (Sz.I.M.) idézet 
A gravitáció és a nehézségi erőt kiváltó részecskehullámok frekvenciája:  234. oldal 
Az üreges Föld belső rendezettsége és élőszféra lehetőségei:   238. oldal 
A Piramisok alternatív rendeltetése:       245. oldal 
A Földön megtelepedő élet, térben és időben kitágulása, elterjedése:  248. oldal 
A fejlettség és a tápláléklánc összefüggése:       250.oldal 
Az egyéb piramiskörüli építmények és az egyiptomi civilizáció eredményei: 
A kezdet eltérő aspektusból szemlélt alternatívái:     253. oldal 
A szimmetriák fokozatai        253. oldal 
A halmazok és mezők kialakulásának a története:     254. oldal 
A kezdeti buborékok továbbfejlődési lehetőségei.     257. oldal 
Az időspirál kialakulása és észlelése:      260. oldal 
A nemi jelleg, az egymást kiegészítő másság kialakulása:    264. oldal 
A születéskor és a fejlődés során beépülő azonosságok:    264. oldal 
A mezők nemiségének az alakulása: 
A sodródás és az akarat különbözősége:      269. oldal 
A káosz a követhetőség csökkenése.       270. oldal 
A Nemlineáris dinamika a káosz:       270. oldal 
A dugóhúzó elmélet         279. oldal 
A mintaképződés és a szimmetria:       282. oldal 
Az élet meghatározását át kell fogalmazni:      283. oldal 
Egy tócsa evolúciója         284. oldal 
Az anyagi struktúra fejlődése        285. oldal 
Az életszerűen változó folyamatok kialakulása:     286. oldal 
Az észlelés, a megfigyelt fázistér mérete és a felbontás kapcsolata: 
A természet mintái         290. oldal 
Az életháló, a kristályrács működése       292. oldal 
Számok és mértékek         294. oldal 
Az anyagfejlődés alternatív aspektusai      295. oldal 
Az ősrobbanás és a közös többszörös      298. oldal 
A természet hibáinak a korrigálása, és részecskeharmónia:    302. oldal 
Gyógyítás ősvérsejt transzplantációval  (MTI) 
A Ketrin féle transzplantáció        302. oldal 
A sűrűségi sorrend folytatása: 
Az élet kritériumai:         309. oldal 
A periodikusan ismétlődő folyamatos változás.     309. oldal 
A megismert térszerkezet-változás konzekvenciái     312. oldal 
Az oválpálya szerepe a keveredésben      313. oldal 
A hidrogénszerkezetű mezők sorolási és kapcsolódási lehetőségei:   314. oldal 
Az aszimmetriát befolyásoló hatóanyagok következményei:   320. oldal 
Paraziták és emberek: (befolyása az életpiramisra)     322. oldal 
Szószedet          326. oldal 
Az Aspektus könyvsorozat elkészült könyveinek az ismertetői   331. oldal 
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Az idő rendje tartalomjegyzék: 
Fejezet            Oldal 
 

Köszöntő                  2 
Bevezető                  3  
1 Az anyag és a lélek                 4 
  A gravitáció szerkezete                4 
2 A határfelületek és az élőrétegek kialakulása              6 
3 A határfelületek és az életzónák kialakulásának alternatív aspektusú megközelítése:        9 
4 Az azonosság felismerése és az értelem kialakulása:          13 
5 A kovalens alapú élet időben változó határfelületei:           16 
6 Az életterek szaporodása, az egyediség felé ható szelekció differenciálása:       17 
7 A változássűrűség differenciáló képessége:            18 
  Az élet históriájából idézet              19 
8 A másság és a kisebbségek kialakulása:              23 
9. A fejlettség, a hatalom, a vagyon és a tőke paranoiája:          24 
10. Mi okozza még az idő felgyorsulását?             29 
11. Az élet minősége és egészsége:             29 
12. Az élet célja és lehetőségei:             32 
13. A fény és a fekete lyuk kettőssége:            34 
14. Miért nem látni át a szilárd anyagokon?            35 
15. A tudat szelekciója:              40 
16. A pánikhangulat és a térenergia kicsatolási lehetősége:          43 
17. A homeopátia hatásmechanizmusa            45 
18. Az (lélek) élet útja               49 
19. Az élet forrása, a nagy azonosságú részecskékből szerveződött Isteni mező!       50 
20. Az idő és az élet iránya:              53 
21. Az ionos anyagszerveződés fejlődése:            55 
22. Az ionos életszerveződés bizonyítása:            57  
23. A gravitáció és az érzelmi kötődés összefüggése           62 
24. A gravitáció és a párkeltés kapcsolata            64 
25. Az ionos életút és a részecskék fejlődése           66 
26. A kötődés és az érzelem kialakulása:            71 
27. Az életforgás kezdete:              74 
28. A fontosság és szükségesség érzése:            76 
29. A nő és a másság:              76 
30. A kötődés és az érzelmi húrok kialakulása:           78 
31. A szerveződések egyensúlyának a megbomlása, az élet zavarai:        78 
32. Az életszerveződés kezdete és a visszaforgó, leépítő időszakasza        84 
    A makroevolúció kialakulása:             85 
33. A rekombináció és a receszív állapot kialakulása:          87 
34. A kint és a bent egyensúlya:              89 
35. Mi okozza a szerveződések hatékonyságának a romlását, az élet kaotizációját?      91 
     Kozmikus sugarak pusztíthatják el a Földet           93 
 36. A torta keletkezése és szeletelése:            96 
37. A fejlettebb környezetben élő nagyobb azonosság feszültség növelő hatása:       98 
      Az ős-Éva utódai az Andaman-szigeteken     index idézet         98 
      Őseik tudása mentette meg a thai nomádokat 
      Nyílzápor fogadta a segélyszállító helikoptert   
38. Az élet és a rendezettség lebomlása:          100 
39. Az életlánc két baktériumának az eltérő aspektusai:        103 
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Fejezet            Oldal 
 

40. A regeneráció, a korszerűtlen szerveződések megújulása:     104 
41. Az energia tisztelete, az élet tisztelete:        106 
     Aranymagokat gyorsítottak Index idézet:       109 
42. A kor és a hatásfok:          111 
43. Az öregség tisztelete:          112 
44. Az öregség hálája          112 
45. Az élet hatásfoka:          114 
46. Az élet megismétlődési lehetősége:        118 
47. A parlag és a mezsgye:          119 
48. A statisztikai szabályoktól eltérés és a szabálytalanság:     120 
49. A tömegsűrűség és a változás sűrűség összefüggése:      120 
50. Az élet kulcsa a jövő felélése?         124 
51. A bonyolultság és az Isten keresése:        125 
52. A lokális és a globális egyensúly átgondolása:       128 
53. A tiszabokor és a tiszafa (Taxus) különbsége:       133 
54. A nanovírusok rétegvándorlása:         136 
55. A tér és a térrészek, a határrétegek pulzálása:       138 
56. A tavaszi napéjegyenlőségi időszak, és az ekliptika metszésének a következményei   149 
57. A magas vérnyomás kialakulása:         150 
58. Az izületi és reumás problémák felújulása:       151 
59. A növények és a bioszférai (réteg) változás élénkülési mechanizmusa:   152 
60. A nagyévi (nagyszülői) határfelületen átkerülés következménye, a vízöntő belépője: 153 
      Hatalmas jégtömb kering a Nap körül           154 
      Egyre több óriás jégmeteorra számítanak        154 
61. A részecskékből szerveződő bolygók áramlása és a fejlődés:    155 
62. A vákuumenergia átalakítása és a bolygó hajtóművek működési elve.    157 
63. A vákuumgenerátor elvű űrhajó működése.      161 
64. A fekete lyukak, a nyelők és az energia körforgása:       162 
65. A makroevolúciós időszakok forgatókönyve, az életfolyamatok a fordulói:   163 
66. A megtermékenyítés forgatókönyve:        163 
67. A vízözön valószínű folyamata:          164 
68. A kataklizmát szerencsésen túlélők következő problémái:    166 
69. A túlélést segítő lehetőségek kihasználása, az emberi faj átmentési lehetősége: 167 
70. A fekete lyuk átgondolása: (A sors felbontója, az Isten malmai)    169 
71. A másság szerepe a bolygószaporodásban:       170 
72. A Tao útjának a vége:          172 
73. Az élőterületek gerjesztéséről:         174 
74. A nemlineáris folyamat, a holdképződés:       176 
75. Termelés és elosztás:          178 
76. Az azonosság és az információ:         180 
77. A bonyolultság kialakulása:        181 
     Óriási csillagrobbanás volt a cunami másnapján       183 
     Nyugtalanító aszteroida 2029-re          184 
78. Az Univerzum elporosodásának a következménye:      185 
79. A bolygók bolyongása és az  időjárás:        189 
80. A határrétegek és az életzónák keresztezésének a következményei:    191 
81. A hold és az utódfejlődés legfontosabb ismérvei:      192 
82. A megtermékenyülő bolygók változása:       194 
83. A mezők ciklikus fejlődése és a nagyévi keringés összefüggése:    199 
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Fejezet            Oldal 
 

84. A szaporodási ciklus és az energiakiáradási energiahullámok összefüggése:  203 
85. A szimmetria eltolódás elleni védelem:        207 
86. A miért kaotikus az időnk?         213 
87. A biodiverzitás és a belső sokszínűség, és az életképesség összefüggése:   217 
88. Az élet halhatatlanságának a megszűnése, a periodikus élet kialakulása:    218 
89. Az alagút végén lévő fehér fény vonzalma:       221 
90. Az új áramlási rendszerek fraktálba szerveződése:      226 
91. A vallások és a törvények eredeti szerepe és az együttélés szabályai    230 
92. téridőnkben növekvő káosz okai:        232 
93. Események és folyamatok:           233 
94. A rend és a rendezettség:         235 
95. A tudatfejlődés és az evolúció:         237 
     A nyúl és a róka: 
96. A szervezettség és az együttfejlődés növelési lehetősége.     240 
97. A rend növelési lehetősége         243  
      A fogamzás feltétele és folyamata:        243 
98. Szaporodás, differenciálódás és fúzió, vagy átalakítás:      247 
99. Milyen egy ionos szerveződésű élőrendszer szaporodása     251 
100. Miben más a kovalens szerveződésű organizmus szaporodása?    254 
101. Az anyag sűrűség, a gerjesztés és az esemény-feldolgozó képesség     258 
102. A gázláng fénye és melege:        262 
        A globalizáció problémái (Internetes anyag) 
103. Az élet és az evolúció          264 
        Az öregség haszna          270 
        Génben írott kihalás  Index idézet         270 
        Lassul a Golf-áramlat, lehűl Észak-Európa       272 
        Ritkul a Föld atmoszférája         274   
104. Ismerjék meg a Mindenség meséjét a materialista aspektusból is:    275 
105. A villám és a méh kapcsolata:         277 
        Erős gamma-villámok a Föld légkörében       278 
        Földönkívüliek a villámok         279 
106. A térátalakulások és a fejlődés!        279 
107. A tudatfejlődés és az együttműködés        281 
108. Arányok és hatóanyagok:         283 

109. A prófétaság és az Isten szövetsége        285 
110. Az élet elromlásának az okai         285 
        A cseppkő szerint nem az ember okozza a felmelegedést     288 
        Dosztojevszkij: Az emberi lét titka        290 
     A futurológus előre megmondta        291 
        Ritkul a Föld atmoszférája          293 
       Veszélyessé vált az új ózonlyuk Közép-Európa felett      294 
       Kozmikus sugarak okozzák a globális felmelegedést     296 
       Küszöbön a világméretű madárinfluenza-járvány      296 
       A hatodik fajkipusztulási hullám kezdődhet a Földön      297 
       Tragikus éghajlati változás:          298 
       A szúnyog és az utasszállító meteor         299 
111. A butaság és a részecskéink átlagos fejlettsége energiaszintje     300 
112. Epilógus            301 
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Az idő rendje képjegyzék: 
 
 

Ábraszám  oldalszám 
Az iránybeli rendezettség ábrája        1        6  
Az ekvipotenciális gömbhullámok kiterjedése és torzulása      2        7 
A fénysebesség és a hatáskiterjedés ábrája         3      10 
A térosztódás és az ekliptikai szimmetriasík kialakulása       4        12 
A keresztirányú (szent) áramlás kialakulása         5      12 
A szent kereszt, mint áramlási          6      13 
A lineáris és a nemlineáris változás grafikonja, a kölcsönhatás növekedés   7      19 
Az ionos szaporodás        8      56  
A thoutatis pályasúroló aszteroida       9        58 
Aszteroida szerelem       10      59 
Az ionos életszerveződés sémája        11      67 
Az élet településszerkezeti fejlődése         12      72 
Az idegsejt, mint településszerkezet képe       13      72 
Az Eta karinae szupernóvává válása       14      93 
A tiszabokor és a szimmetria         15   134- 135 
Az élet jelképes hullámzása      16.    140 
Az élet ingája       17     145 
A potenciálfolyosó, az időfolyó ábrája       18      147 
A mezők szülői határrétegéhez viszonyított pulzálása     19      152 
A környezeti energiát hasznosító űrhajó lehetősége      20           161 
Egy fejlett energia átalakító részecskeűrhajó       21       162 
A mezők határfelületekhez viszonyított elmozdulása     22      207 
A DNS és az evolúció biodiverzitása        23    217 
A mezőkbe szerveződő töltéspár ábrája       24      223 
 

Téma ismertető. 
Az Aspektus 9. könyvében az Idő rendjében bemutatásra került az a sokszintű élőrendszer, 
amely környezetként az életet, és az élet minőségét vezérli. Ha kimerül egy élőrendszer 
megújuló és fejlődő képessége, a rendszer fejlődése csökken. Ha nem képes az élet új 
szerveződési variációkat, új produktumokat létrehozni, a konkurenciaharc felerősödik, és az 
azonos életpályákon szerveződő részecskeszereplők kölcsönösen hatóképtelenné teszik 
egymást. Ez általános elszegényedést, és egy vékony réteg gazdagodását eredményezi, amely 
elrontja az élőrendszerek egyenletes energia ellátását, az elosztást és ezzel elrontja az élet, 
rendezettségét, a fejlődést növelni képes hatásfokát, az élet működését. A Komplexitás 
egyrészt bemutatja az életet vezérlő összefüggéseket és ezek hibáit, az élet zavarait, de azon 
túlmenően a felismert hibák kijavítási lehetőségeit is feltárja, és megmutatja a kiutat a már 
társadalmi szinten kialakult életzavarra. Ha az emberiség nem képes az élet alapvető 
működését, a környezettel együttműködés szükségességét megérteni, az életzavar nagyobb 
energiaszintű beavatkozássá, bolygó, vagy élőréteg szaporodásként ismert életmegújulássá 
válhat. 

Az Isten és a Természet rendszeresen segítséget ad a nagy életválságba került mezőknek, 
szerveződéseknek az életzavarok kijavítására, a fejlődési lehetőséget biztosító egyedi 
szerveződési variációk megnövelésére. Ezt idegen környezetben kialakult, eltérő, tehát 
különbséggel rendelkező részecskevariációk beoltásával, szaporodással váltják ki, amely 
hosszú időre lehetővé teheti új életvariációk kialakulását, és ezzel az élet fejlődési lehetőségét 
újabb ciklusnyi, relatív hosszú időre megalapozza. 
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A könyv második része, a kiút a válságból a természet megismert mintája alapján az emberi 
társadalom általános válságából (még annak a kiteljesedése előtt) megmutatja a kiút 
lehetőségét.  

Az élet szerveződései nemcsak a részecskékből szimbiózisba szerveződő nagyobb energiaszintű 
egyedekből állnak, hanem ezen egyedek is még nagyobb energiaszintű együttműködő 
közösségeiből. E közösségek legkisebb emberi egysége a család, (más energiaszinteken is hasonló 
tagozódás észlelhető). A nagyobb energiaszintű egységeit lakóközösségekbe, vállalkozásokba és 
társadalmakba szerveződő közösségekként, nagyobb energiaszintű organizált szerveződésként 
ismerjük. E szerveződések alapvető célja a kisebb energiaszintű részecskék, az egyedek 
összességének a jobb és egyenletesebb energia ellátása, amelyet a nagyobb energiaszintűek 
rendszeresen elfelejtenek.  

Ha az egyenlő elosztás alapelve súlyosan sérül, a célt nem jól szolgáló szerveződéseket a 
létrehozóik, a fenntartóik lebontják, és az egységeket átszervezik. A nagyobb energiaszintű 
szerveződések sem függetleníthetők a működtetőktől, a kisebb egységek megfelelő energia 
ellátásától a szimmetriában maradó elosztásától. A kizsákmányolásként ismert munkára és 
időzavarba kényszerítés, nem fokozható a végtelenségig, a tartós túlterhelést, a rossz elosztást 
az élet szereplői nem jól viselik. A kizsákmányoló szerveződések ideje lejárt, és a tudat 
fejlődése elhozta a kort, az együttműködőbbé váló társadalmak lehetőségét. A program része 
a bolygónk energiát bővebben termelő, egyenletesen elosztó nőies csillaggá válásának. 
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Aspektus 9 

Az idő rendje 
Az anyag, az élet, az idő és a tér változáshoz fűződő összefüggései 

 

Könyvismertető:  
Az Aspektus könyvsorozat 9. könyve az időérzetet keltő változásokról szól, amely egységét 
impulzusként ismerjük. A sorozat korábbi könyveiben feltárulnak a lét legfontosabb kérdései, 
és ezekre felállított válaszrendszer, amely az anyag, a tér és az élet időben változó 
szerveződését mutatja be. Az élőmezőkként ismert szerveződések sokféle ritmusban 
változnak, amely ritmusokat a környezeti szereplők kisebb, nagyobb részecskéinek az időt is 
léptető eseményei keltik. Ezt a ritmust azonban nem véletlenszerű, hanem megérthető és 
törvényszerű események keltik. A szimbiota együttműködő mezőkbe szerveződött 
részecskék szaporodása a belső ritmusokat vezérlik, de a nagyobb energiaszintű külső 
környezeti rendszerek szaporodása, csatározása a nagyobb energiaszintű kültéri változásokat, a 
környezeti feltételek megváltozását okozzák. Az élő környezet szerveződési egyensúlyát 
rendszeresen megváltoztató nagyobb energiaszintű téresemények kialakulásakor a 
körülmények annyira megváltoznak az élettérben, hogy ez a részecskék összeépülése, a 
szerveződések nagyobb energiaszintre és nagyobb tudásra épülése helyett azok átmeneti 
bomlását, az élet leépülését eredményezi. Az élet rendjét is meghatározó tömegbe és tudásba 
épülés, a nagyobb bonyolultság kialakulása nem folyamatos. Az időként ismert fejlődés 
nemcsak előre, hanem a változás időbeli növekedésekor visszafelé is halad, és a kialakult 
tudás leépülésként csökken. Miként az ember és minden élő rendszer a foganás után kifejlődik, 
kiteljesedik, majd megöregszik, és a képességei is lecsökkennek. Az élet közepéig az időnk 
fejlődést eredményező mutatója előre, de onnan visszafelé jár. Ezek a periodikus fejlődési 
változások a nagyobb energiaszintű szerveződések életében is gyakoriak, és az életben 
többször, rendszeresen, és megismerhető törvényszerűségek alapján feltárhatóan előfordulnak, 
pl. a lények változási variációinak a kimerüléseikor, a megújulás szaporodási ciklusaikor.  
Az élet fennmaradásához szükséges, hogy a rendszerek lejáró életóráját egy külső, többnyire 
szaporodást kiváltó esemény rendszeresen felhúzza, a belső változást felelevenítse. Amikor a 
részecskék változási és genetikai variációi egy élőmezőben kimerülnek, és a rendszer már nem 
képes az egyediség felé továbbfejlődni, új változatokat létrehozni, a túl nagy azonosságú 
ismétlődések miatt fejlődésképtelenség alakul ki. Ilyenkor a fogyasztás nagyobbá válik, mint a 
termelés, és az élőmezők felhasználva a tartalékaikat krónikus energiaválságba kerülnek. Ez 
növeli a konkurenciaharcot, az azonosságot, de csökkenti az élet hatásfokát, a tömegbe és 
közös tudatba épülés lehetőségét. Az oksági törvény azonban lehetővé teszi, hogy az 
életzavarok okait megismerhessük, hogy az élet hibáit kijavíthassuk. E könyv az 
életzavarok, a szerveződési zavarok okait tárja fel, és megmutatja a javítási irányokat, a 
zavarok csökkentése és elhárítási lehetőségeit. A hibajavító mechanizmus működését az 
Aspektus 10. könyvében, a Komplexitásban, a Kiút a válságból, alcímű könyvben 
olvashatja a Tisztelt Olvasó.  
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Aspektus 10 
 

A komplexitás 
Bevezető: 
A Komplexitás- kiút, az Aspektus könyvsorozat ismeretfeltáró első részének a záró könyve. A 
sorozat az anyag és az élet szerveződéséről, az élet működéséről és e működés zavarairól, 
valamint az életszerveződés közben kialakuló együttfejlődési zavarok kijavítási lehetőségéről, 
az élet önjavító komplexitásáról szól. A sorozat e könyve, a sok újszerű összefüggés miatt 
bonyolult, amelynek a megértéséhez az anyag és térszerveződési, az életszerveződési 
alapismeretek kellő szélessége szükséges, de egyúttal a már megtanult ismertek 
ellentmondásainak és zavarainak a tisztázási igénye is. Az új ismeretek megtanulásához, 
megértéséhez általában szükséges a régi, bizonyítottan hiányos és megértetten hibás 
gondolatok, magyarázatok megkérdőjelezése, elvetése, és helyettük az alkalmasabb, a 
valósághoz hűbb, természethez közelibb elméleteknek, és a hibákon túlmutató logikai 
összefüggésrendszerek a nagyobb bizalommal fogadása. A hibás elképzelésekhez általában 
mindaddig ragaszkodunk, amíg nem ismerünk meg helyette, egy hozzá viszonyíthatóan másik, 
láthatóan, vagy és érezhetően jobbnak látszó viszonyítási alapot. Ha egy személy rossz irányba 
halad, a vágyott célhoz vezető, a másik utat megmutató szerveződés viszonyítási alapot, 
választási lehetőséget ad. Ha nemcsak egy személy, hanem egy nagyobb közösség, egy 
nemzet, egy ország, vagy az emberi faj kerül a helyes cél alternatív ismerethiánya miatt 
tévútra, az alkalmasabb cél megmutatása a helyes útra terelheti az élőrétegünk evolúcióját. Az 
emberiség pedig nem jó irányba halad, és ezt már régóta tudjuk, de a jelenlegi irány 
haszonélvezői nem engedik letérni a változás hajóját a többségnek már bizonyíthatóan 
helytelen útról. Az út azonban, amelyen haladhatunk csak egy keskeny ösvény, a Tao útja, a 
tudatfejlődés útja, amelyben Morffy elméletét kell követnünk. Vissza kell bontani a régit a 
még bizonyíthatóan jóig, és onnan újra elindulva a helyes irányba kell terelni az evolúció 
hajóit.  
Az eredeti tudás, az ősi információk már ismertek, elérhetők, az új és teljesebb információkkal 
kiegészíthetők, és a tudás patakjából, mindenki felfrissülését lehetővé tevő információs folyam 
válik. Nagyon sok új részlet illeszkedik a régi térszerveződési elméletekhez, de ezek egy része 
az alapjaiban rossz irányba indult felületes ismeretektől eltérő irányba mutatnak. A 
materialista életszemléletű megközelítés, a látható anyagból, a valóság töredékéből kiindulva, 
a kisebb, de még mérhető energiájú részekre bontva próbálja a láthatatlant és a mérhetetlent 
feltárni. A felbontási lehetőségünk azonban a fejlettségünkhöz kötött, ezért az általunk 
készített elégtelen felbontású eszközökkel, csak a valóság már észlelhető töredékeit tudtuk 
feltárni. A sok aspektusból még hiányos részletek nem álltak össze az összefüggő 
ismeretrendszerré, ezért a már feltárt részleteket, a mindenség megismeréséhez az 
összefüggéseket is bemutató új szerveződési vázára kell helyezni, hogy a feltárt dolgok 
kapcsolódásai is megismerhetővé és megérthetővé váljanak.  
Az Aspektus könyvek egy térszerveződési összefüggésrendszert, egy logikai vázat adnak a 
mindenség szerkezetének az összefüggéseiről, de hiányosak és bizonyára sokszor pontatlanok 
a már feltárt részletekben. A tudományos világ által megfelelő sikerrel feltárt szakszerű 
részismeretek azonban pontosan beilleszthetők e természetfilozófiai vázba, amely e 
részletekkel felöltöztethető, kiegészíthető és komplexé rendszerezhető.  
 
Az írónak nem célja a már feltárt és a rendszerbe nem illő részletek bírálata, miképpen a feltáruló 
összefüggésrendszer még hiányzó részleteinek a kiegészítését, pontosítását, és a logikai rendezését is 
azokra bízza, akik ebben alaposabbak, sikeresebbek, akik a részletek feltárásához több türelemmel és 
nagyobb szakértelemmel, kitartással rendelkeznek. Mivel e könyv nemcsak a tudományos ismerettel és 
igénnyel rendelkezőknek szól, ezért valószínűen elkerülhetetlen, hogy a megértéshez szükséges 
alapokkal az olvasó legalább középszinten tisztában legyen, vagy e könyv előzményeit tartalmazó 
könyvsorozatot, annak a tudatfejlődést követő rendjében elolvassa, megértse. 
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Komplexitás tartalomjegyzék: 
 

Fejezetcím         oldalszám 
Bevezető           2. 
A tudattal rendelkező élet kialakulásának az előzményei:    3 
A tudat előnyei és zavarai:        6 
A személyi feltételek személyhez és környezethez kötött kielégítése_  10 
Az élet energiamérlege és a mágneses töltésáramlás gyorsulása:   14 
A nehézfémekkel feltelés és az elektromágneses dinamó kialakulása:  16 
A nehézfémekkel feltelés következményei: 
A tér dinamói, az energiatermelő nagy és idős mezők:    17 
Gondolatok az élőrendszer tökéletességéről       24 
A hardver és a Szoftver:        25 
A helyi eltérések következménye:       26 
A túl jól sikerült autók és gépek problémája, avagy a szerveződési reform, a halál szükségessége.  
A halálként ismert szerveződési átalakítás következményei:   28 
A tápanyagok periodikussága:       31 
A rendszer fogyasztói együttműködő láncának a felépítése:   35 
A szex azonosságnövelő lehetősége:       37 
A lélekpiramis anyagpiramissá épülése:      42 
A neutralitás és a nemi töltöttség összefüggése:     43 
A fehér lyuk és a szex:         47 
Az együttfejlődés és a mérsékelt különbség szükségessége.   48 
A bambusz virágzása (hattyúdala) és a genetikai kimerülés    52 
Szupernóva az M51-ben              58 
A genetikai kimerülés és az azonosság növekedése:     59 
Az ősrobbanások problémája:       62 
Az emberterméket építő részecskeősök betelepülési központjai   65 
Termelés, terhelés és felhasználás:       65 
A fejlődőképes társadalom lehetősége      67 
A medenceforgató és az evolúció:       74 
Az arany állandósult állapota:       76 
Az azonosság és az evolúció:        77 
Az azonosság viszonylagos állandósulása:      78 
Az idő és a fejlődés kapcsolata       81 
Mi történik egy bolygószaporodás, vagy csillaghalál előtt a környezetben. 84 
A terv, az ige, a gondolat, és az anyag, a termék, az eredmény eltérése.  87 
Az élet körfolyamatát fenntartó hatások:      87 
A tudat és az érzés azonosságait és különbözőségei:    90 
A mezőkbe beáramló részecskeszerveződések sorsa:    92 
A légörvények kialakulásának a feltételei és következményei. 
Torlódás következményei és a tornádók kialakulása:    94 
A tornádók és légörvények szétterülése:      95 
Az idő és a fejlődés kapcsolata       97 
Fejlődés és szaporodás:        97 
Gondoljuk újra, hogy mitől kerül magasabb szimmetriába az élet:   101 
A hatóanyagok és a biodiverzitás:       103 
Más a víz és a Tűz         107 
Az ufókérdés egy megoldása:       108 
Egy gondolat, amely az élettel telített betöltött térről szól.    109 
Összefüggés a csillagok halála és a makroevolúció között:    110 
 



 36

Kép és ábrajegyzék: 
 
Ábraszám:               oldalszám 
1. ábra:  Az együttműködő egyed szerveződési eredőjének az élet piramisa:  10. 
2. ábra: A több egyedből kialakuló szerveződési piramis halmazba épülése 
3. és 4. ábra: A szerveződési alapegység, a család:      12 
5. ábra: A családok nagyobb energiaszintű halmazba épülése:    13 
6. ábra: Az együttműködő nagyobb energiaszintű közösségek kialakulása:  13 
7. ábra Az összefolyó, egymással összefüggő csillagközi tér szemléltetése.  19 
8. ábra: Az egymásba épülő életszférák rendszere:      21 
9. ábra: Az időspirálok év, évszak és hónapciklikussága     33 
10. ábra: A közös tudat fejlődése:        42 
11. ábra. A neutralitás és a töltöttség, a lendületesség és a bonyolultság összefüggése:     44 
12. ábra Szupernóva az M51-ben              58 
13. ábra A genetikai kimerülés bemutatása:       59 
14. ábra: A Mengyelejev féle életszerveződés tavasz, nyár ősz és tél periódusai:  69 
15. ábra: A légtölcsérek szétterülése és a rétegnyomások növekedése:   95 
16. ábra: A tornádók belsejében leszálló részecskék, a mélyebben rétegek nyomását növelik: 
17. ábra  A másság és az azonosság megoszlása határrétegenként    112 
18. ábrák  A bolygók és holdak aurájának a ki és együttfejlődése 
19. ábra: Anyagszerveződési táblázat a szerveződési évszakokról, a fiatal és az öreg 
állapotokról. 
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Aspektus 11 
1. változat 

 

Élet és valóság 
A különbségből fakadó változás. 

 
Aspektus élet és természetismereti könyvsorozat 11. könyv 

 

 
A könyv a kezdet lehetőségeiről, az eddig elégtelen felbontással szemlélt életfolyó korai 
elágazásairól, az evolúció fejlődési útjairól szól. A történet eltérő aspektusból szemlélt 
valóságalapú részletekkel kiegészíti a hivatalosan elismert tudás által kellően fel nem tárt 
életváltozást, amelynek a teljes története nem sűríthető egy könyvbe. Az Aspektus sorozat 
könyvei egymásra épülő, egymással összefüggő természetismeretet adnak, amelyek együtt 
tartalmazzák a sokunk által keresett, a szemlélettől függő de sokoldalú és relatív igazságot. 
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Élet és valóság 
 

Synopsis 
 
Az Élet és valóság az Aspektus könyvsorozatban leírt térszemléleti életfilozófia lényegének az 
első lineáris rendbe szerkesztett összefoglalója. Az életről kialakított tudati képünk illuzórikus, 
hamis, az csak a valódi bonyolultság csekély szeletét képezi. Az élet sokkal összetettebb, és 
mégis egyszerűbb de erről csak kevés ismerettel rendelkezünk. Ha a környezetben változó 
sokszintű élet analóg felépítését, a természet törvényeit megértjük, ez segíti megérteni a 
létezésünk és a tudatunk célját, értelmét. A tudatot fékező időgát feloldásával a végtelenig 
kiterjeszthető határok lebomlanak, és megismerhetjük az Univerzális Tudat, az Isteni mező 
által szervezett, irányított közös térben, és az időben is változó élőrendszer komplexitását.  
Az életet építő, de a tudatlanságuk miatt entrópiát keltő angyalok, és a rossz életet lebontó 
ördögök egyformán az élet jobbításán dolgoznak, de más módszerrel, néha szervezetlenül, célt 
tévesztve a rossz helyett a jót bontják, és néha egymás ellen dolgozva a rosszat építik.  
Az angyalok és az ördögök időnként szerepet cserélnek, és ilyenkor a bontó épít és az 
építéshez értő bont, amely káoszhoz vezet, és ez szétzilálja az érintett élőrendszert, amely 
elhal és lebomlik, hogy átadja a helyét egy később magasabb bonyolultságba épülő nagyobb 
energiaszintű, az életáramlásban rendezettebb fiatal szerveződésnek. 
 
Az élet térben és időben hullámzása, a szerveződés folyamata, megérthető, kiismerhető, 
és ha elromlik, javítható. Ha egy lokális helyen túlságosan felszaporodik az időben a változás, 
és az élőtömeg aktivitása megnő, az addig inaktív tömeg gerjesztésével, változásba hívásával 
az élőrendszer túl nagy változás sűrűségbe, szervezetlen, a tudat által követhetetlen káoszba 
kerül. Ilyenkor a káosz által érintett szerveződési szint rendszerint visszafejlődik, néha elhal, 
lebomlik, hogy átadja a helyét egy fiatalabb, egymással, sokkal jobban együttműködni képes 
részecskékből szerveződő, nagyobb bonyolultságba fejlődni képes új élőrendszernek. 
A természet rendje, a legnagyobb hatalom, a legnagyobb erő, az együttműködést, és a 
rendezettséget létrehozó, fenntartó szervezettséget támogatja. E rendben minden anyagi 
szerveződésnek tekinthető életrendszer négyfázisú életciklusban változik, legyen az 
elektronszint alatti Müon szerveződés, vagy hatalmas csillagváros, galaxis. Minden 
élőrendszerben vannak energiatermelő, pontosabban a rendezettséget sikeresen halmozó, 
növelő szerveződések, fel és összeépülő időszakok, és folyamatosan energiát fogyasztó, 
kaotikus szerveződések, lebomló időszakok is kialakulnak.  
Az élőrendszert szervező Isteni mező legnagyobb találmánya, hogy bár a kaotikus rendszerek 
felbontják az általuk elfogyasztott, öreg, a közös szerveződésben jó hatásfokkal 
együttműködni már nem képes részecske szerveződéseket, de ezekből sokkal rendezettebb, 
sikeresebben együttműködő nagy azonosságú, fiatal angyal részecskéket, közös szerveződéseket 
hoznak létre. Ezek a részecskék töltik fel láthatatlan gravitációs energiával, életnyomással a 
teret, ezek táplálják, építik az együttműködésükkel az anyagba szerveződő életrendszert. Az 
Isten malmai folyamatosan működnek, és a káoszban felbomló szerveződésekből a rendre 
vágyó, de csak információs energiaszintű rendezett szerveződéseket, amorf angyalokat 
termelnek. A nagyobb változássűrűségű, már túlfejlett mezők és a fekete lyukak nyelői 
felbontják a besodródó, elfogyasztott szerveződéseket, és a már rossz energiából jó energiát 
készítenek, nagyobb azonosságra szervezett, egyetértésre került részecskékkel kitöltött új 
Univerzum buborékokat fújnak. E szerveződések nemcsak az élet malmai, hanem az élet 
kerítői is, mert az Isten igényére párosítják a nagyon kicsi energiaszintű fiatal szerveződéseket, 
amelyek folyamatosan hatékony és alkalmazkodó képes új életenergiát nemzenek, termelnek. 
Az állandóan energiát adó, átalakító, párosító szerveződésekben életfúzió folyik, amelyben az 
élőrendszer eltérő töltésű, (nemű) fiataljait hatalmas tömegben aktív párkapcsolatra hozzák 
egymással, amelyek szerveződésekbe és életrendszerekbe épülnek. Az élet alapvető építői a 
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csillagporból elgázosodó, a csillagközi teret kitöltő, Quintesszencia gázzá bontott-épített ionos 
részecskék, amelyek halmozódásai a természeti törvények által támogatott életrendszereket 
építenek fel. Az emberi és a bioszférai élőrendszer e kis rendszerek életpiramisba 
halmozódásának az eredménye, és része egy sokkal nagyobb energiaszintű élőrendszer 
összetettebb szerveződésbe épült közös tudatának.  
 
Ha megérjük, hogy nem a mindenség kiemelt, hanem egyenrangú lényei, részei vagyunk, és minden, 
ami van, e rendszer egyenrangú része, megtapasztalhatjuk az élet és a dolog, az anyagként ismert 
változás, a létezés összetartozását, az egész élőrendszer, a változórendszer egymáshoz és a közös Isteni 
térhez tartozását. 

 Moetrius 
 
 

Tervezett  
Szerkezet és tartalom 

 
Az életről kialakult elsődleges tudati képünk, az érzésekre alapuló hitvilág kialakulása. 
A bálványokon és az isteneken át az egy Isten hit felé. 
Az egyistenhit kialakulása, az érzésvilág megerősödése. 
A teremtett világról kialakult tudati képünk, a Kreacionizmus. 
Az evolúciós élőrendszerünk kialakulása Darwin aspektusából. 
A földre betelepülő fejlett életek környezetváltozást kiváltó eseményei: 
A Materialista tudat térnyerése és az együttműködés visszaszorulása: 
Zavarok a tudati képben, hibák, hiányok és ellentmondások. 
A materialista tudomány nem tud kerek, egész történetté formálódni. 
Megmagyarázatlan hatások események, az ezotéria és az Ufók kérdései 
Gondolatolvasó hollók, kutyák, robotkatonák.  Állati és gépi értelem 
Kétségek a tudat által felépített életképben, magyarázat és más út keresés. 
A logikai rendszer hibái, az érzésvilág nem értése, elvetése. 
Az élet kialakulása, az újjászülető főnixmadár, az ősrobbanás forgatókönyve: 
Miből származik a hit, és milyen információkból kapjuk a szeretet igényt. 
Az együttműködés igénye eredendő, amely mindannyinkban benne van. 
Az organikus tömeg kialakulása: 
Az idő és az életfejlődés két vetülete. 
A Contínium, az anyag és az élet különbsége, az idő kialakulása: 
Mi vezényli a szelekciót? 
A véletlenszerű események életfolyamattá fejlődése: 
A túl nagy különbség periodikus kialakulása, a feszültség növekedése élet rendszeres 
megújulása: 
Az első ősrobbanás kialakulása és a tanulóképes viszonyító tudat kialakulása. 
Az időtlen és pulzáló világ kudarca, az ősrobbanás időfolyamattá fejlődése 
A rotációs élet és az élet váltógazdálkodása, az élet időben és térben megosztása 
A periodikusan felcserélődő élethelyzetek kialakulása, az élet életidőre osztása 
Mi hozza létre az érzést, és mi a gondolatatot: 
A két ellentétes tapasztalás, ellentétes tudat, és az ellentétes életszemlélet korai kialakulása,  
Az élő energia elbizonytalanodása, ingadozása és útkeresése, az energia térbeli hullámzása 
Az egyediség felé fejlődő tudatba épülő anyag, és az Univerzitás felé fejlődő együttműködő 
lélek harca és életbe szerveződő kompromisszuma. 
A kezdeti differenciálódás első problémája, a túlszaporodás és a túlzott centralizáció: 
Az élet időben történő megosztása és a rotációs élet kialakulása. 
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A túltelítés ellenszere a programozott sejthalál, és az időben változó szimmetria, a 
rendezettség megtartási lehetősége.  
Az életidő összeépült holt tömegre, passzív életet segítő és aktív élőtömegre bontása 
A mindenséget átható rendező elv, a hatás és ellenhatás szimmetriája: 
Az ősrobbanás folyamattá alakulása, a múlt és a jövő keveredése, párba építése 
Mi termeli ma az életenergiát és ez miből és miképpen jön létre? 
Az azonosság túlkeveredésének a hátrányai:  
Az eltérő rendezettségű élet keveredésének, vegyülésének az előnyei: 
A jelen a múlt és a jövő megfelelő keveredéséből fejlődik. 
A bonyolultság felé fejlődő tömeg és a tudat periodikus megerősödése. 
Hogyan alakul ki a meggyőződés és a tudatosság:??? 
Ha a tudat elromlik, a lélek és az együttműködés megerősödik. 
Az együttműködés felé fejlődő lélek periodikus megerősödése. 
Az életlánc együttműködő életpiramisba épülése:  
A sokszintű élet és a differenciálódás túlfejlődése. 
A periodikus élet a keveredési arányok rendszeresen kedvezőtlenre romlása: 
Az életre szóló együttműködés hatékonyságának a romlása: 
Az ideális keveredés, a magas biodiverzitás, a sokszintűség jelentősége 
A bolygónyi életterek, szerveződések szaporodása: 
Az élet nyomása: 
A Föld várható szaporodása: 
A külső felmenői keringési rendszernek, a nagyobb környezetváltozást, makroevolúciót 
kiváltó lehetősége: 
Vírusok és fekete lyukak 
A fekete lyuk, a lét és a nemlét sorsfordítója ! 
Az élet színe és fonákja:  
Gondoljuk át az élet lehetőségeit a szerveződésben résztvevő másik fél aspektusából: 
Az angyalbirodalom, a mennyei szerveződés kifejlődése: 
A mennyország, a rend és az együttműködés rózsaszín állapotú kellemes birodalma: 
Univerzitás, vagy egyediség? 
A lélekvándorlás mechanizmusa: 
A karma, a léleksors és a lélek életciklusokon át növekvő fejlődése: 
Az élet célja az együttműködés megtanulása, a Tao tudatfejlődés útjának a végigjárása 
Az élettudat hullámzása a materialista és az idealista teremtett világkép között. 
Mi az angyalok és az ördögök létének a forrása, mi a különbség e két természeti erő között? 
Az életszerveződés és a bioszféra fejlettségi állapota, az evolúciónk időállapota: 
A bioszférán élő emberi közösség és a társadalom szerveződésének az állapota: 
A hiábavalóság félelme és kiút a reménytelenségből 
A periodikus élet törvényei, a szimmetria törvényei: 
Az élet törvénye: 
Az életbe épülés törvényei, az élet megmaradásának a törvényei 
Az egészség és a teljesség, a magas biodiverzitás, a külső belső egyensúly törvényei: 
A keveredés törvényei, az együttműködés és a szeretet törvényei 
Konzekvencia: 
Synopsis 
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Élet és szimmetria 
 

Bevezető 
 

Vajon hányan emlékezünk arra, hogy mi az életáramlás, a helyváltoztatás célja? Még arra is 
csak keveseknek van megfelelő válaszuk, akiktől az élet célját kérdezzük. Az élet célja 
jelentős részben öncélú, mert e cél maga az élet, ezen belül a jó életminőség, az életegészség, a 
változatosság, és az életre, az utódok felnevelésére alkalmas élettér fenntartása, a rendezettség 
építése.  Mindenki által vágyott belső cél az egyén eltérésének, a fontosságának és az 
egyediségének az elismerése, a visszajelzett hasznosság és a másoknak is fontosság éreztetése. 
Néhányan félreértették az élet célját, és a személyes élet védelmére, biztosítására 
energiagyűjtésbe, vagyongyűjtésbe kezdtek, de ez céltévesztés, mert a vagyon, az anyagi 
javak, a pénz csak eszköz, amellyel lehet ugyan javítani a megmaradási esélyen, meg lehet 
vásárolni a jobb életminőséget, egészséget, de nem lehet megváltani az elismertséget és az 
éreztetett hasznosságot, a sokaknak fontosságot. 
A dolgok többsége relatív, még a jóság is attól függ, hogy aki kap belőle, annak éppen 
erre legyen szüksége. Aki adni akar, mert már terhelő többlete van, annak jó, ha adhat, akinek 
hiánya van valamiből, annak jó, ha kaphat. A szegény gazdagságra vágyik, a csúf szépségre, a 
hidegben fázó melegre, a sivatagban kiszáradó, szomjat oltó folyadékra, és az 
elbizonytalanodó biztatásra, jó és gyengéd szóra, tanácsra vágyik. A beteg egészséget szeretne, 
a gazdag és becsvágyó elismerésre, az erős az egyedi kiválóságának, az erejének az 
elismerésére vágyik. Mindenkinek mást jelent az elismerés, a jó, és ha olyan párkapcsolatokba 
szervezzük az életet, amelyben a már valamiben felesleges, vagy már terhes többlettel 
rendelkezők annak adnak a többleteikből, akinek éppen ebből hiánya van a szimmetriájához, 
akkor a hatáscserével mindenki azt kapja, amire vágyik. Ha a szükséges kiegészítést épen 
olyantól kapja, akinek ebből a számára értéktelenebb feleslege van, akkor olyan sikeres 
kölcsönhatási rendszert is létrehozhatunk, amely egymást ellátó, kiegészítő életrendszerbe, 
energia és információt átadó rendszerbe, hatáscsere rendszerbe szerveződik. 
 

Ha a helyváltoztatás, az életáramlás, a hatáscsere céljára visszatérünk, akkor már 
körvonalazódik, hogy mi ennek a célja. Mindazért, amire vágyunk, - de nem találjuk, amiről 
úgy érezzük, hogy az nekünk fontos, de a jelenlegi helyünkön, állapotunkban nem tudjuk 
elérni, megismerni, - hajlandók vagyunk a sorsunkon változtatni, hogy személyesen is 
megtapasztaljuk, hogy megismerjük, átéljük a vágyott dolgot, a hiányainkat csökkentsük 
elutazzunk hatásokat és élményeket szerezni. A helyváltoztatás célja a személyi igény, a 
képességhiány, a szimmetriahiány kiegészítése, a boldogság, az élmény, a szeretet és az 
elismerés, a fontosság érzet  visszajelzése, és nem a Kánaán keresése.  Mivel azonban 
minden relatív, mindenkinek mást jelent a boldogság, a szeretet és az átélhető élmény is.  
 

Az ember, mint Szinbád, nyughatatlan, de ha megtalálja a keresett boldogságot, rögtön más 
boldogságra, más kertjének zöldebb fűvére vágyik. Az elérhető boldogság azonban csak csalfa 
álom, illúzió, amely csak röpke pillanatig tart, amely után hamarosan más boldogságra és ettől 
eltérő élményekre vágyunk. 
Az Ősi mező, az elsőként tudatot nyert szerveződés igazságos Istenként megpróbálta a 
lehetetlent, mindenkinek azt adni, amire vágyik, mindenkinek adni minden élményből. Ahhoz 
azonban hogy a jót meg tudjuk becsülni, a dolgok fonákját is meg kell ismerni, át kell élni. Az 
élet rotációs körforgása ezt teszi lehetővé, mindenkinek megadja, amire vágyik, de nem 
egyszerre, csak sorba egymás után, hogy a jó helyzet, a jó élet mellett, a viszonyítás 
megszerzése érdekében annak a hátrányait is megismerhesse. A jót, és mindent, amire 
vágyunk, csak akkor tudjuk kellően értékelni, ha megismerjük a dolgok árnyoldalát, más 
aspektusból is észleljük, és kellően átéljük, a hátrányos életrészletek fonákságát. Ha 
szükségünk van valamire és csak elveszünk másoktól, valószínűen rosszat cselekszünk, 
kivéve, ha e cselekedet arra éppen jó hatást fejt ki, mert olyannal szemben követjük el, akinek 
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éppen erre van szüksége. Tehát ha olyan élőrendszert, információs energia és változás 
elosztást hozunk létre, amelyben meghallgatva a személyes vágyakat, az igényeket, és az 
egymást sikeresen kiegészítőket, az egymásnak jó hatást cselekedni, átadni képeseket 
megfelelő párkapcsolatokba építjük, lehetővé válhat egy viszonylag igazságos, sokaknak, de a 
jelenben nem mindenkinek, a többségnek jó kölcsönhatási rendszer működtetése. Ha azonban az 
élethelyzeteket cseréljük, akkor elvileg mindenkire sor kerül, és időben eltolva mindenki 
lehetőséget kaphat az élet jó és rossz oldalainak a megismerésére és átélésére. Ehhez azonban 
az éppen rossz élethelyzetekben lévők türelmére van szükség, annak a hitére, hogy mindenki 
betartja az élet egymással (a többséggel kötött szerződését), és ha nem él vissza senki a 
lehetőséggel mások rovására, akkor a térben és időben változó szimmetria áldásában 
részesülhet. Ha olyan élethelyzetbe hozzuk a tér egy részében élő szereplőit, hogy azoknak 
mindig arra legyen szüksége, amiből éppen más térben éppen túlkínálat alakul ki, a kölcsönös 
árucserével, az anyagcserével, az információ és hatáscserével kölcsönösen jót cselekedhetünk. 
Ha eleve ilyen eltérő szereplőket hozunk létre, amelyeknek egymásra, és az egymás által 
kiváltott hatásokra van szükségük, akkor elérhetjük, hogy e szereplők az általuk vágyott 
kiegészítő hatásért akár a világ másik végén is mindenáron felkeressék egymást. 
 

Az áramlási szabályok az időben változó kezdeti feszültséghez és a tömeghez kötöttek, a 
dinamikával rendelkező tömeg áramlása fizikai korlátokhoz, szabályokhoz kötött. Bár kicsiben 
minden hatás lehetséges, és annak az ellenhatása is megtörténhet, de a kialakult kétféle élet, a 
számára kedvezőtlen szélsőséges élethelyzetek megismétlését, nagyobb méretben kialakulását 
már nem támogatja. Az élet azonban megtanult válogatni, a jót a rossztól elválasztani, ezért a 
kialakult jó élet, a kedvező életidő lejárta végén elkerülhetetlen az addig félretolt, elnagyolt, 
másra hárított rossz hatása alá kerül. Ez hozza létre a halált, a makroevolúciót, az egyszerre 
megélt, addig sikeresen elkülönített rossz, az élet elmúlásának az elkerülhetetlen átélési 
kényszerét. 
A kisebb tömegben és információs méretben még minden lehetséges, de nagyobb tömegben az életnek 
kedvezőtlen valóságok már nem fejlődhetnek ki, ha kifejlődnek eltöröltetnek, megváltoztatódnak. A 
gondviselés őrködik az élet megmaradásán, az életnek kedvezőbb állapotok, körülmények és 
az élet szimmetriájának a megtartásán. Ez a kötelem az életáramlást szabályokhoz és 
időfolyamathoz, életeseményekhez, életváltozáshoz köti, a minden lehetséges végtelen és 
fékezetlen szabadságát, kis terekre és a kis energiaszintű folyamatokra korlátozza.  
Az anyagba és életbe épülés az életnek kedvezőbb, gyakoribb, és kedvezőtlenebb, ritkábban 
megismétlődő szerveződési állapotokat hozott létre. Az életben is vannak csak nagyon ritkán 
és többnyire kényszerben kialakuló mutációk, véletlen, kényszerű variánsok, de a jótól 
tartósan elkülönített rosszat az élet végén mindig visszakapjuk. Az áramlási lehetőségek, és a 
szerveződési alapegységek nem végtelen lehetősége, a szimmetria igénye megteremtette az 
élet –halál ciklikus váltakozását, az ismétlődések megjelenését és felszaporodását. Az 
élethelyzetek ismétlődési lehetőségével a változások megismerési, megértési lehetősége is 
kialakult. A kiszámíthatóság, a jövő valószínűsége egyre nagyobb időtávlatra előre 
megismerhető, ez azonban elrontja az élet szépségét, a jó és a rossz kiszámíthatatlan, ezért 
érdekes, izgalmas váltakozását, elrontja az idő rendjét. 
Ha azonban az élet egy része, mások rovására visszaél a másoktól és a környezettől kapott 
lehetőségekkel, visszaél az idő rendjével, a túl sok jó, vagy a túl sok jog kisajátításával, akkor 
másokon a jussuknál kevesebb jóban részesülnek, és amikorra eljönne az idő az aktív 
életáramláshoz, a már jogtalanul elfoglalt terek életpályák túltelítettsége, a szimmetria hiánya 
miatt csorbát szenved az életidő szimmetriája. 
Ilyenkor jön a makroevolúció, a Gondviselés, és ha egy élőrendszer nagyon elromlik, és már 
nem képes a saját erejéből megjavulni, akkor  felülről beavatkozik az élet felügyelője, egy 
szervezet amelyet akár az istenünkként is Tisztelhetünk! 
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Élet és szimmetria 
 

Synopsis  
 
A kevésbé fejlett fejlődésre, de a túlfejlett már nyugalomra vágyik. A túl nyugodt élettérben 
túl lassan változó élet türelmetlenséggel várja az egyhangúságot oldó, frissítő eseményeket, a 
változást. Egy idő után megértjük, hogy a túl sok és a túl kevés változás helyet, a középső 
útra, az  átlagos, de ki nem számítható változássűrűségre van szükségünk. Néha jólesik a 
nyugalom, máskor pedig örülünk a meglepetésnek, és a velünk zsibongó tömegnek. Ha 
fejlődünk, változnak a céljaink, változnak a vágyaink. A kitáguló életidőszakban fejlődő, 
gyarapodó, gazdagodó, a fogyasztásban fejlett szerveződés, még fejletlen, kisebb térsűrűségű, a 
teljesítményét elismerő, őt minden jóval elhalmozható kék szemű ártatlan angyali társra 
vágyik, saját maga pedig éppen olyan, amire az angyal vágyik. Hogy változatosabb legyen az élet, 
sokféleséget hozott létre az igény, a változatosságra és a másra vágyás igénye. A vágyaink 
így teljesen sohasem teljesülhetnek be, mert mire elérjük a célunk, az igényünk változik, és új 
célokat tűzünk ki. Ha korábban megkaptuk álmaink ártatlan kékszemű Istennőjét, rövidesen 
fekete démonokra vágyunk. Így kerülünk a vágyainkat követve a múltból a centrális jövőbe, és 
a jövőből ismét a múlt nyugalmasabb környezeti terébe. Az anyagi léthez kötött élet áramlása 
erről szól. A fejlődési kör végén az életkör bezárul, és a folyamat egyre gyorsabb tempóban, 
már nagyobb együttélő-képességű tömegben, nagyobb tömegsűrűségben analóg módon ismét 
lejátszódik. Ha már megismertünk egy változási folyamatot, a már ismertet türelmetlenül át 
akarjuk ugrani, már kevesebb idő kell a már átélt, ismert dolgok megértéséhez, egyre több és 
új élményekre vágyunk. Ezért egyre gyorsul az idő. Még mindig nem értjük, vagy már újra 
elfeledtük a már megélt, a csak utólag megértett lassabban változó élet tovaszállt szépségét, 
amelyben, az időben nagyobb felbontás lehetővé tette az apróbb részletek megtapasztalását, és 
a jobb minőségű élettermékek elkészítését. A térben nagyobb rálátás az összefüggések 
megismerési lehetőségével, megmutatta a folyamatok irányultságát és az események 
kifejlődésének a rendjét, az ok és az okozat, megkülönböztetési, eseménysorrendi 
lehetőségével megismertük az idő rendjét. 
 
Nemcsak a makrokozmosz látszólagos végtelensége felé lehet haladni, világokat és a 
mindenséget neutrálisan, felületesen megítélve, átrohanva körbeutazni, hanem a dolgok 
mélysége felé, a mikrokozmosz rejtelmei felé is haladhatunk. Míg az előbbi irányban az 
életélmények megszerzésére, a jelentől a jövő irányába mi rohanunk (de egyre kevesebbet látunk), 
és az idő lassul, a másik irányba az idő rohan, és a szemlélő időfelbontása az észlelhető 
változás tempójához képest túl lassúvá válik.  
Az élet a nagyobb külső-belső szimmetriában, a tavaszi és őszi napéjegyenlőségkor, az élet tavaszában, 
a fiatalságban, és a megnyugvó öregedő korban a legszebb, de meg kell látni, érteni az élet szépségét, 
és meg kell becsülni a csak kölcsön kapott életenergia változást megengedő lehetőségét.  
 
Talán csak az Isten gondolatában létezünk, és digitálisan kevert analóg információs 
csomagokból, gondolatokból szerveződünk, de az életet gondolatban, majd a gyakorlatban is 
kifejlesztő Isten akaratából élettudattal, vágyakkal, szerelemmel, boldogsággal is megteltünk.  
 
Ideje, hogy megbecsüljük a létünk, a másoktól elvett, csak kölcsönkapott, az életet 
támogató jó energia értékét, és ha eljön az ideje, vállaljuk hogy törlesszük az adóságot. 
Ha eljön az ideje a jó élet végének, át kell élnünk a rosszat is, meg kell értenünk a 
mindenség globális, időbeni is megvalósuló szimmetriáját. 
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Aspektus 13 
 

Az Isten Hagyatéka 
 

Az életprogram kialakulása és fejlődése 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A fejlődés nem cél, hanem eszköz, amelynek az élet védelmét, az élet minőségét és az élet 
egészség javítását kell segíteni. Ha ez az eszköz nem jól működik, ha a túl gyors fejlődés túl 

nagy feszültséget okoz, nem előre kell sietni, hanem vissza kell fogni az élet által nem 
követhető túlgyorsult fejlődést. Az Isten felé mindig nyitva áll az út ! 
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Viszonyítás hiányában gondolatok a kezdetről: 
 
Fogadjuk el alaptézisként, hogy csak arról lehet az azonosságok vagy a különbségek megítélését is 
lehetővé tevő összehasonlítási lehetőségünk, amely dolgot, eseményt, vagy folyamatot már 
legalább egyszer, vagy többször, közel azonos módon megismétlődött, amelyet már legalább 
egyszer átéltünk. Ha egy eseménysorra, változásra nincsenek analóg előzetes 
tapasztalataink, akkor összehasonlítási lehetőségünk sincs, ez esetben, - mint minden új 
dolog esetén – csak találgathatunk, vagy az ismereteinkben kutakodva hasonló részleteket 
keresve csak elképzelhetünk valamit, de a dologban, a történetben bizonyosak sohasem 
lehetünk.  
Az élet kialakulási folyamatának a viszonyítás hiányában tudattalan kezdeti állapotát, a 
tudomány szingullarításnak, megismerhetetlen folyamatnak nevezi, de ez a folyamat, a sok 
később hasonló, analóg eredménnyel végződő folyamat megértése miatt már nem 
szingularítás, bár a végtelen múlt teljességében sohasem megismerhető homályába vezet. Az 
élet kialakulása és a természet törvényei megismerhetők, bár az időrend és kezdet gyorsasága, 
vagy lassúsága nagyon relatív, viszonyítás hiányában semmihez sem mérhető, tehát kezdetben 
nem volt mérhető idő. A kezdet kialakulása, nem mérhető időben, csak abban lehetőnk biztos, 
hogy valamikor nagyon régen, valami változás kezdődött a térben. Valamikor, egy 
örökkévalósággal ezelőtt valami kicsi különbség alakult ki. Lehet, hogy ez a különbség az egy 
pillanatra megnyugvó létóceánban történt, amely előtt analóg hasonló folyamatok történtek a 
környezetben, tehát már volt tér és abban korábban is történtek események. Az is lehet, hogy a 
teret és e rendszer idejét valóban e kezdeti különbség kialakulása után, annak a megértési 
időpontjától származtathatjuk. Természetesen akár azon a lokális térrészen, vagy e térrész 
körül ez előtt is lehetett változás, ahol a kezdeti különbség már megérezhetően, és 
megérthetően kialakult, de számunkra, az időnkre és a jelenünkre ennek az ősi változásnak 
nincs értelmezhető befolyása, csak a létezésünket lehetővé tevő következménye. Az érzés és a 
tudat kialakulása előtt is létezhetett élet, de ennek ma, a jelenünkre, az időnkre és a terünkre 
nincs sok befolyása. A valamikor, a közös de távoli térben és időben nagyon régen történt 
változások következményei most is elérnek bennünket, gerjesztik a jelenünket, módosítják a 
jövőnket, nem tudunk a múlt eseményeitől függetlenné válni, miképpen nem tudunk a más 
térrészekben gyorsabban fejlődő jövők visszacsatolt hatása alól sem kikerülni. A jelen e két, 
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eltérő fejlettségű hatás időnkben és terünkben keveredése, amely hol előre, hol vissza a múlt 
felé fejleszti az életet. A kezdeti eltérés véleményezett értelmezési pontja előtti események bár 
meghatározták a fejlődés trendjét, de a jelenünket ez már csak a jövő fejlettségével keveredve 
befolyásolja. Ha már a környezetünket és életterünket létrehozó különbség kialakulása előtt élt 
egy Istenként tisztelhető univerzális lény, egy korábbi közös tudat, amely felügyelte, vigyázta 
az életet, akkor annak a tömegegyensúlyhoz kötött szerveződése valóban elhalt, de mielőtt 
felrobbant és felfúvódva kiterjedt a nagyobb mindenségre, egy pillanatra határozatlanná vált, 
majd megnyugodott. A korai tudatos lény halála, az utódainak, akik a hagyatékként rájuk 
hagyott térben, azaz benne tovább élnek, új, ismét rendezetté váló, kifelé áramló, sokaknak 
azonos irányba rendezett teret és új időt hozott létre.  
Ez esetben kezdeti különbség e lény, a terünk és időnk korábbi Istene halálakor alakult ki, de 
valószínűbb, hogy csak folytatódott egy korábban kezdődő, az örökké valóság óta tartó 
folyamat. Egy korábbi, de elfáradt, elöregedett és ezzel céltalanná, rendezetlenné vált élettér 
felbomlott, átalakult, hogy sok kisebb energiaszintű utódjában megfiatalodva, egy új evolúciós 
folyamatban ismét egységes, a hatásokat jobban elosztó téristenné fejlődjön. Mivel a jelen 
létünkre már nincs mérhető befolyással, hogy a tér elsőként megérthető hullámzása előtt hány 
hasonló ciklus a térben és az időben egy pontot, egy origót, egy kezdeti állapotot, amitől már a 
jelenünk megértése felé el tudunk rugaszkodni. Ezt a pontot a változás, a tudatfejlődés 
kezdeti pontjának nevezzük, amely az előzmény és az állandóság tere és ideje, valamint a 
változás utáni tér és idő között azt az összekötést, folytonosságot és a kiindulási alapot jelenti, 
amelynek a végigjárása során a tudatunk folytatólagos, de nem töretlen fejlődése a jelenünk és 
a létünk megértése felé vezet.  
 
Valamikor kezdetben, a tér egy pontján egy kicsi különbség alakult ki. Mivel az idő fogalma 
és a viszonyítási lehetőség mércéje még nem működött, nem állapítható meg a folyamat 
gyorsasága, a kiterjedés ideje és a kezdeti hullámzás, a különbség energiaszintje. Fogadjuk el, 
hogy a változás lassan, nagyon hosszú idő alatt éppen úgy kialakulhatott, mint egy 
viszonylag gyors, de időhöz, természeti állandóhoz, fizikai fogalomhoz nem mérhető 
ősrobbanásban, és ebből kifejlődő, lelassuló, de ma is tartó folyamatban is létrejöhetett. 
Az ősrobbanáshoz hasonló analóg esemény, mint nagyon nagy energiaszintű, nagyon nagy 
különbséghez vezető folyamat azonban nem alakulhat ki spontán, előzmények nélkül, tehát 
ilyen gyors heves térátalakulás esetén ezt megelőzően is létezett a robbanást, a tér és az idő 
átalakulását létrehozó különbség. Ez esetben az ősrobbanás nem a kezdet, hanem egy 
korábbi folyamat folytatódása, egy a korábbi térszervezésben elfáradt Isten új élettérré, 
főnixé átalakulása, egy nagy, de már nem jól rendezett, a többség által kellően már meg nem 
értett szervezett birodalom elöregedése és kisebb egységekre, részekre bomlása.  
Ha azonban nem egy újrakezdődő, már előző folyamathoz viszonyítható átalakulástól akarjuk 
megismerni a feltételezhető kezdeti állapot kifejlődését, hanem a már megismert, megértett 
ismétlődések analóg folyamataiból, akkor valami egészen kicsi kezdeti különbségtől, és lassan 
kialakuló folyamattól kell elindulni. Az élet megérthető történetét ezen alapállásról elindulva 
is megpróbálja a szerző bemutatni, amely egy átlagos sűrűségű, nagy azonosságú kezdeti 
közeget, és egy pontból kiinduló, növekvő különbséget tételez fel. Ez a közeg a lét 
óceánjának, az élet tengerének tekinthető, amely nagyon nagy azonosságú, majdnem teljesen 
homogén állapotú részecskékből valamikor együttváltozó folyadék közeget alkotott. Mivel a 
kezdeti térállapot, talán még homogén, de valószínűen a nagyon nagy azonosságú, egymással 
nem differenciálódott részecskék miatt még folyadék állapotban lehetett, ez az anyag a 
mennyiségében, a tömegében már nem, csak a lokális helykitöltésében, a sűrűségében és a 
minőségi különbségében differenciálódhatott. A hullámzó háborgó tengerben nincs több víz, 
mint a nyugodt óceánban, a hegy-magas hullámok a hullámvölgyekkel együtt azonos eredőt 
képviselnek. A háborgó víznek a helyi minősége, a lokális térállapot pillanatnyi 
energiatartalma, a helyi különbsége más. A térben és az időben is változó, sokféle, egymástól 
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is eltérő energiaszintű térhullámmal rendelkező, több dimenzióban a térben is háborgó 
élettenger nem olyan egyszerű, mint a kétdimenziós sík körül változó víz, de az eltérés sok 
mindenben analóg, és ezért megérthető a kétdimenziós sík körül változó vízzel, az átlagos 
energiaszinttel, az átlagos tulajdonságú felszínnel. A tér változása csak abban más, hogy a 
különbség nemcsak egy, hanem egyidejűleg megszámlálhatatlanul sok, de egymáshoz képest 
is véges számú kétdimenziós sík körül is hullámzik. Ezek a síkok, sokkal kisebb különbséggel 
rendelkező rétegeket választanak el, amely miatt a hullámzás csillapodása csak nagyon kicsi, 
és az életváltozás, az energiaszint helyi ingadozása sokáig öngerjesztő folyamatban változik.  
 
Miként a hegy-magas hullámoknak is van hullámvölgyként ismert szimmetria párja, amely 
együtt a sík víztükörrel azonos szinteredőt, és egymással inverz szimmetriát képez, hasonlóan 
a térbeli hullámoknak, az energia sűrűsödéseknek is van őket kiegyenlítő, az átlagos helyzettől 
eltérő, annál kisebb energiaszintű szimmetria párja. Miként a vízszint eredője sem változik, ha 
háborog a tenger, hasonlóan a tér eredő energiaszintje, a tömeg átlagos állapota sem változik, 
az eltérés időbeli hullámzása csak a lokális helyeken, valami más különbséghez, vagy eltérő 
minőséghez képest észlelhető. A térsűrűsödések és a térritkulások globálisan kiegyenlítik 
egymást, egymással párt képeznek. Ha lecsendesednek a kétdimenziós hullámcsúcsok, 
hasonlóan a hullámvölgyek mélysége, a hullámzás amplitúdója, a térrész különbsége is 
csökken, és a tér időben véges viharainak az elmúlása után, időnként és lokálisan a mindenség 
konszolidáló részeiben is megnyugszanak a kedélyek. Ha valahol a sűrűsödésekkel és 
térritkulásokkal a kétdimenziós eltérések növekedése miatt háromdimenziós, vagy egyszerre 
még több tulajdonságában változó hullámzás kezdődik, a tér eredő energiaszintje nem 
változik, de a lokális értékek, a helyi minőségek jelentősen eltérhetnek a kiindulási állapottól.  
 
Miként a kétdimenziós felszín körüli hullámzás is mindig a szimmetriasík körül változik, 
hasonlóan a háromdimenziós hullámzás bármilyen energiaváltozása is csak az átlagos 
szimmetria érték, egy állandó eredő körül ingadozhat. 
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Aspektus 14 
 
 

Hatalom és legimítás 
 
 

Az együttműködés és a rendezettség válsága 
 

 
 

Ha hiszel magadban, akkor hiszel a benned lévő Istenben. Az Isteni erő a benned együtt élő 
részecskéket sikeres együttműködésében tartó hitedben van. Ha hiszel a benned élő részecskék 

sikeres együttműködésében, és jó közös célt állítasz, akkor az Istened veled marad, segíti az 
utadat, és egymásért, a benned megtalált életterük sikeréért, a Te sikeredért a részecskéid 

életteréért, a helyes szimmetriáért mindenre képessé válnak!  
 

Moetrius 
 
 

ISBN 963 87297 3 2 
 

Kiadja: Globusbau Kft. Pécs 7630 Zsolnay u. 25.   
E mail: aspektus@moetrius.hu 
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Hatalom és legimítás 
 

A 24 könyvből álló Aspektus természetismereti könyvsorozat 14. könyvébe írt anyag fontos 
része a létezés lehetőségeit segítő természet törvényeinek a megismerésében. A téma a 
hatalom, amelyet az élet képvisel, amely azonban nem akar hatalmat gyakorolni, csak 
egyszerűen jó környezetben és egészségesen, változatosan akar élni. Az élet élményekre 
vágyik, társas kapcsolatokra, békés élettérre, társakra, utódokra és változatosságokra. E célok 
érdekében képes megegyezésre, konszenzusra jutni a környezetben együtt változó társaival, 
együttműködő szerződést kötni a közös élettér többi résztvevőjével, és az Istennel, a közös 
térben zajló élet, a változás közös képviselőjével, az élet felügyelőjével, de ha kell, magát 
feláldozni, vagy és ölni is képes az utódoknak változására alkalmas élettér megtartásáért, a 
hitéért, a túlélésért, a jövő és a megismert élet megmaradásáért.  
Az életváltozásra alkalmas élettér megtartása az életnek az élettel kötött szerződésben vállalt 
kötelezettség, amelyet az élet közel azonos fejlettségű szereplői kötnek egymással annak 
érdekében, hogy az életváltozás csodálatos élményében, a változás harmóniájában 
mindenki egyenlő eséllyel és arányosan részesedhessen. Ez a nagyobb energiaszinteken is 
érvényes természeti alkotmány azonban nemcsak az időben gyorsabban változó minőségre 
vonatkozik. A közös élettérben aktív és inaktív részre van osztva a változás lehetősége, 
amelyben az aktívan változó de kevésbé tudatos élet, és inaktív, kevésbé változó, de 
tudatosabb, kisebb energiaszintű, harmada vehet részt egyidejűleg annak érdekében, hogy a 
közös tér életáramlásra alkalmas kellő ritkasága, az életáramláshoz szükséges szabadsága 
megmaradjon. Az időben változni képes anyag, a létezés ionosabb másik fele ilyenkor két 
részre osztva, aktív áramlási lehetőséggel nem rendelkező inaktív létre kárhozatra szenderül, 
hogy az utódoknak az életváltozásra alkalmas térállapot fennmaradhasson. Az átmenetileg a 
nagyobb változás aspektusából holttá váló, de a tudati állapotát valószínűen megőrző anyag 
egyrészt besűrűsödik, más része ritkul, elgázosodik, hogy a köztes átlagos sűrűségű tér, az 
átlagosabb állapotban maradni képes élet részére életváltozásra alkalmas állapotban 
maradhasson. Az élet energiában, változásban aktív növekedési, és csökkenési szakaszokra, 
időszimmetriában változó létezési félciklusokra van osztva. A fogamzástól az élet deléig, az 
életszakaszt megosztó időszimmetriáig az energiaszint, az anyagban gyorsabban változó 
minőség növekszik, amelytől azonban a test öregedni, de a szellem szárnyalni kezd, és 
miközben a test energiát és rendezettséget veszít, az elmúlás, a holt anyag időszaka, a 
lendületben lassulás és a békésebb együttélés, a nagyobb szimmetria, a tudatosodás állapota 
felé fejlődik. 
Az élet szépségébe, a jó időszakába túlságosan beleszerető résztvevők azonban rendre 
elfelejtik, hogy egymással és az élet többi részével olyan együttváltozási szerződést kötöttek, 
amelyben kötelezettséget vállaltak, hogy az élethez kapott kölcsönt idejében visszafizetik, ha 
eljön az idő, átadják az életváltozás, az életáramlás lehetőségét az utódoknak, és élni 
hagyják az ő életüket lehetővé tevő, ehhez energiát és életteret biztosító, de addig inaktív 
állapotban az életre türelmesen várakozókat. A létezés kezdetekor kialakuló szimmetriában az 
Isten és a tanúk előtt tett, szerződésben egymás felé vállalt kötelezettség, elmúláshoz és 
halálhoz, időszimmetriához köti az életet. Azonban az életbe és a hatalomba túlságosan 
beleszerető, hegemóniába és túl nagy anyagi, politikai, szervezeti hatalomba kerülők egy idő 
után nem tartják be az élet szerződését, az Istent és az élethalál váltásra kötött szerződést egy 
idő után megtagadják. Az ígéretét és az idő szükségszerű szimmetriáját elfeledő ember is ebbe 
a csapdába került, és az élet rákos sejtjévé válva, a csak kölcsön kapott életidejét mindenáron 
meghosszabbítva, mások rovására túlélni akar. Ha az anyagba és szoros együttélésbe, 
kényszeréletbe záródott, a jó élettől elválasztott és csak lélekszinten vegetáló élet, nem kapja 
meg a szerződésben kikötött, az Isten által az élet alkotmányában, a természet törvényével 
garantált jussát, akkor a türelem elveszik, és az együttélési szabályok ellen vétők 
szembekerülnek a Gondviselés e célra kifejlesztett eredményes megoldásaival. 
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Az élet szereplői az együttélés harmóniájának a biztosítása érdekében nemcsak 
együttműködési és Alkotmányos szerződést kötnek egymással, hanem az őket illető, elnyert 
életben a hatalom gyakorlására maguk közül az ügyeket, a csoportokat és a kisebb 
lelkeket is vezető képviselőket választanak. Ez a választás mindaddig legitim jogokat és 
hozzá tartozó kötelezettségeket ad a megbízottaknak, amíg azok a köz képviseletét, az 
eredeti cél, a megbízásuk szerint a közösség együttélése, az élet szépségének és 
együttváltozási harmóniájának a biztosítására használják. A jog és a kötelezettség azonban, 
miként a jó és a rossz, a nappal és az éjjel, a nyár és a tél egymástól el nem választható 
együttváltozó párokat képez. Akik elfelejtik betartani az Istennel és a közös élettér többi 
szereplőjével szembeni kötelezettségeiket, azok elvesztik az aktív életáramláshoz fűződő 
jogaikat, az életre kapott együttműködés lehetőségét, a hatalom és az élet legitimitását. 
A szerződést és az egyetemleges jogot megsértők elvesztik a megbízatásuk legitimitását, a 
hatalom gyakorlására adott közmegbízatást. A közképviseletre adott megbízatás, az életre 
adott megbízatás, az individuum személyiség közös tudatként ismert képviselete, az élet jogossága csak 
addig tart, amíg az a megbízás szerinti célt, a belső és a külső közösségi érdeket, az együttélést 
és az együttműködést, a megbízott lélek megfelelő szimmetriában szolgálja. A hatalom 
képviselete az együttműködést szervező feladathoz, az élettér és a benne változó 
szerveződések szimmetriában tartásához, és nem személyiséghez kötött. Ha az egyedként 
ismert individuum eltéveszti, elfeledi a célt, amivel megbízták - a megfelelő külső és belső 
szimmetria megtartási kötelezettségét, - elveszti a közakarattal ráruházott közképviselet 
jogosságát, a hatalomra, a képviseletre szóló megbízatás legitimitását. Ilyenkor el fogja 
veszteni a köz megbecsülését, képviseletét, a saját testébe épült részecskék és a környezeti 
részecskék közötti harmónia megtartására adott felhatalmazást, az életre, a szimmetria 
megtartására kapott felhatalmazást.  
A gyümölcséről, az eredményéről ismerni meg a fát. Amelyik az életnek kedves gyümölcsöt 
terem, az tetszik az Istennek, tetszik az élet szereplőinek, de a rothadt gyümölcsöt termő beteg 
fát kivágják, eltüzelik, az életre adott lehetőséget, az energiakölcsönt visszavonják, 
visszaveszik. 
Miként elvesztette a személyiségébe épült részecskék megbízásának a legitimitását Moetrius, 
mert a tér többi analóg szereplőjével szemben nem jól képviselte a benne élő 
részecskeszerveződések érdekét, nem tudott a mikrokozmoszában fejlődő életközösségnek sok 
egyéni sikert, az élet szépségének és a megfelelő külső és belső szimmetria élvezésére 
alkalmas jó életet, életteret biztosítani. Hasonlóan vétett a közszervezésére megbízott magyar 
politikai hatalom, az országban élő Nép, a hatalom igazi letéteményese a köz érdeke ellen. 
Még nagyobb energiaszinten az USA, mint az emberi társadalmunk vezető hatalma, az 
élőrétegünk meghatározó ereje, legfejlettebb lelke sem tudta az élőrétegünk szimmetriáját 
megfelelően megtartani, és a Magyar kormánypárthoz hasonlóan túlságosan elment a 
centralizáció, a hatalmi monopólium, a környezet és az élőrétegünk kiemelt fejlődése 
ellenében, a gyorsabb és az inaktív életet-vállalókat elnyomó hegemónia felé.  
Az életszimmetriát elvesztő szerveződések elvesztik a legitimitásukat a közhatalom, az 
élethatalom gyakorlására, és ha nem mennek önként, a választóik előtt fejet hajtva, az isteni 
közös tudat gondoskodik róla, hogy az ígéret betartassék, a vétkes elszámoltassék. Az ilyen 
külső, vagy belső szimmetriát vesztő szerveződések felbontatnak, átalakítatnak, mint az 
életnek rossz, már haszontalan, szimmetriát vesztett közösségek szervezetek elmúlnak, 
elhalnak. 
 
A könyv a hatalom jogos megtartási lehetőségéről, a szimmetriában változás szükségességéről 
szól, megmutatja a Gondviselésnek az élet szimmetriája feletti őrködését, az élethatalom 
kontrollált gyakorlását, és bemutatja az életnek a már rossz hatalom miatti szenvedését, és a 
szenvedők megváltását, az élet halállá átalakulásának az időben is szükséges szimmetriáját. 
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Hatalom és legitimitás 
Tartalom és téma 
Montesqiotó, Ferrero és Bibó István útján 
A hatalom, a centralizált erő létrehozásának a célja: 
A hatalom szerepe az életáramlás befolyásában: 
A hatalom torzulásai: 
Hatalmi szerveződések az ember felett: 
A keresztes lovagoktól a szabadkőművességig:  
A világuralmi oligarchia az új világrend elképzelései: 
A nemes cél kisiklása, céltalanná válása: 
A félelem és az élet kapcsolata: 
Félelemoldás, bizalomépítés: 
Az élet célja: 
Hatalom és fejlettség: 
Az erőt korlátozó tudat: 
Az erőt befolyásoló érzés: 
A hatalommal felruházás célja: 
A hatalom következetessége: 
Az élet természetes ritmusai és ezek alapvető váltakozása: 
Az életcél a többség érdekei felé módosul, de a többség érdeke periodikusan változik. 
Az élet természetes ritmusa, az együttfejlődés és a külön fejlődés, a differenciáltság. 
Mi befolyásolja a differenciáltságot és az együttműködést: 
A hosszú távú együttműködés lehetőségei: 
Az élet összetettsége: 
Bizalomváltás, hatalomváltás: 
A hatalmi centrum szerepe és legalitása: 
A bal és jobb érdeklehajlások kezelése: 
A nincstelenség kezelése: 
Veszteni való létrehozása. Az Isteni talentum célja: 
Az energia kölcsön, a talentum: 
A gondviselés és a tudati tehetetlenség: 
Élni és élni hagyni! 
A túlnépesedés következményei: 
A természet megoldásai: 
Jegelés, inaktívvá tevés.  
Nappali és éjszakai megosztás, 
Elgázosítás és erőtlenné (hatástalanná) tevés 
A bioritmus eltolása: 
A túlnépesedés másik kezelése: 
Miniatürizálás, a tér, az egyén és az idő arányainak a megváltoztatása: 
A csillaglét és a fejlett fotonenergia kiáramlása a már fejlett szerveződésekből: 
A természet rendje: 
Suszter a kaptafához. (ha elöregszik a suszter?) 
Rotáció, helycsere, szerepcsere. 
Az élet más aspektusai: 
Viszonyítás és megismerés: 
A megértés kialakulása: 
A tudat végállomása:          Az Isten részévé válás: 
Az élet kívülről figyelve:   A vagyonhoz és a léthez kötött félelem megszűnése: 
A teljes szabadság illúziójának a kialakulása:    
Epilógus: 
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Aspektus 15 
 

A változó tér 
 

Egyesített elméleti összefoglaló  
 
 
 
 

 
 
 
 

Az Aspektus természetismereti könyvsorozat 1 – 14 könyveibe írt 
anyag és életszemléleti információ lényegi megállapításainak az 

összefoglalása, kivonatokkal 
 

 
 
 

 
 

 
ISBN 963 87297 40 

 
Kiadja: Globusbau Kft. Pécs 7630 Zsolnay u. 25.   

 
E mail: aspektus@moetrius.hu 

 



 57

Aspektus 15 

A változó tér 
A harmadik út lehetősége 

 
Térelmélet és könyvismertető! 

 
Az Univerzum és az anyag története az ősrobbanáson alapul. Az elmélet két legerősebb 
támasza az észlelt tágulás és az univerzális háttérsugárzás. Egy több szempontból, az 
összefüggés és a rálátás szempontjából is egyéni megközelítésű új térszerveződési elmélet 
született, amely alternatív megoldást állít háttérsugárzás, a vörös eltolódással indokolt tágulás, 
az anyag és az életszerveződés kialakulásához. Az elmélet a hagyományos fizikai ismereteket 
felhasználva leegyszerűsíti a sokféle ismeretlent tartalmazó téregyenleteket egy arányos, a 
szimmetriára alapuló összefüggésrendszerre, és megoldási javaslatot ad az egyesített 
térelméletre, az élet és a létezés kulcsára.  
 

A tér maga nem tágul, az állandó, de az azonosság térbeli kiterjedése ritkulva tágul. 
 

A rendszerelmélet egy a szubjektív vágyak által vezérelt gravitációt mutat be, amely az érzés, 
a téridős állapot strukturális szimmetriáján, vagy-és annak a hiányán alapul. A térben lévő 
mezők gravitációként ismert tulajdonságát a nem teljesen izotróp lendületnyomás lokális 
szimmetriájának a megbomlása okozza. A tér anyagi mezők közötti része nemcsak 
intersztelláris részecskékkel, hanem nagyon kicsi méretű, 0.1 sokadik hatványának megfelelő 
méretű, áramló részecskékkel is telített, amely miatt a csillagközi tér végtelenül sok energiát és 
különbséget tartalmaz. Az izotróp térnyomást, e neutrális részecskék lendületnyomása, fejlődni 
akaró vágya, az élet nyomása okozza, amelyeket a nagy változássűrűségű mezők, a csillagok, 
fekete lyukak bocsátanak ki, a nagyobb tömegű töltött részecskék (anyag) felbontása és a 
kisebb tömegméretű részecskék stabil neutrális párokká történő egyesítése során. A 
csillagközi térben az izotróp téregyensúly a teljes frekvenciatartományra az eredőjében 
érvényesül. Ezen belül a nagyobb részecskesűrűségű közeghatároknál, a határfelületeknél, a 
mezőknél helyi az azonos minőségek áramlásában eltérés, aszimmetria áll fenn, amely 
egyenlőtlenség áramlással és folyamatos változással jár. A mezők bemeneti anyagforgalmának 
jelentős részét a neutrális, már letelepedett pároknál a lendületben, vagy a perdületben 
töltöttebbé vált részecskéknek az árnyékolt mezők felé áramló az azonos minőség be és 
kiáramlásában differenciált lendületösszegződése eredményezi. Ez az állandó energiaáram 
nemcsak jelentős lendületenergiát közvetít a bolygók, csillagok és az anyagi terek felé, hanem 
a mezők környékén található, időben változó élő anyagot, az árnyékolásra, az elhasználódásra 
jellemző gravitációs gyorsulással fogyasztó mezőkre, és a mezőket környező külső határfelületekre 
szorítja. Mivel a külső határfelületeket, a mezőkben besűrűsödő belső határfelületektől eltérően nem 
támasztja meg környezeti anyag azonos lendületsűrűsége, ezért a külső határfelületek 
részecskéi, a múltbeli változások őrzői a térszimmetriában zavart okozó mezőközpontoktól, az 
anyagi terektől kifelé áramolva tágulnak. A tágulás, a kifelé áramlás a sűrűség csökkenésével 
és a részecskebuborékok kiürülésével, idővel mindenképpen bekövetkező szétpukkadásával, a 
rendezettség összeomlásával, a lendület és a védettség elenyészésével jár. A közben tömeget 
gyűjtő és a határfelületeken szétszóródó részecskék ilyenkor nagy sebességgel kirepülnek a 
térbe és más mezők felé haladva, kölcsönhatásba kerülve új részecskebuborékokat, új, 
kezdetben alacsony energiaszintű változó mezőket hoznak létre. E részecskék elsősorban szinte 
tömeg nélküli, csak a lendülettel jellemezhető dimenzióval rendelkeznek, de a mezők felé 
gyorsulás közben impulzusokba keveredve részben töltötté válva, majd a párkapcsolatokba 
épülve a környezetre gyakorolt hatásukban semlegessé válhatnak, kétdimenziós szimmetria 
síkra, közeghatárra terelődve a szimmetria közelében fejlődnek. Az életváltozás a 
bonyolultság növekedése felé a háromdimenziós állapot felé kiterjedéssel, az amplitúdó és a 
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feszültség növekedése felé fejlődik, amely egyre több dimenzióban egyszerre változni, és ezt a 
tudatával is megérteni képes szervezett lét kaotizálódása, az élet gyorsulása felé halad. 
Az átlagos térrésznél nagyobb változás sűrűségű anyagmezők gátolják a térben áramló, a 
részecske gyorsítókban felgyorsított neutronok áramlását, lendületét, amely miatt a lendület kinetikai 
jellemzője az analóg térszerkezetű mezők közelében, megbomlik. A mezők anyagával, analóg 
minőségével kölcsönhatásképes frekvenciákon szimmetriába kerülő impulzusfelületek 
alakulnak ki, amely tömegsűrűsödéseket és lokálisan nagyobb sűrűségű, magasabb 
energiaszintű anyagot létrehozva másodlagos és harmadlagos szétsugárzódást, kisebb tömegű 
részecskékre bontódást is eredményez. A lendületben semleges mezők közvetlen közelében 
tovább romlik a téregyensúly, amely a részecske áramlás lokális felerősödésével jár. A 
lendületszimmetria és a tömegeredő megbomlása következtében az adott frekvenciákon és 
életösszetevőkön állandó részecske áramlás folyik a kisebb biodiverzitású, még telítetlen 
elektronpályákkal rendelkező, a környezetnél kisebb sűrűségű, de annál gyorsabban változó 
élettérnek tekinthető, de e frekvenciákon nem telített, ellenirányú áramlással nem rendelkező 
árnyékoló képes mezők, határfelületek, közeghatárok, az anyagi testek felé. Ez a 
kitöltöttségében és a tudati állapotában, a szimmetriájában hiányos tér felé terjedő 
részecskelendület minden kölcsönhatásképes téridős frekvenciájú anyagot rászorít a mezők 
nagyobb szimmetriában változó rétegeinek a felületére, annak a sűrűségi központja felé ható 
erővel fejlődésre, az átáramlás és az elmúlás felé kényszerít. Az így megértett gravitációt 
kiegészíti néhány hatás, amelyben a jellemzők és tulajdonságok azonosságnak jelentősebb 
szerep jut. Az új gravitációs megközelítés alapján a tér és anyagszerveződés sok eddig nem 
kielégítően megválaszolt kérdésére választ kapunk, többek között az időparadoxon, az Olbers 
paradoxon is feloldásra kerül. A térelmélet átláthatóvá teszi az anyag és energiaszerveződés 
átalakulásának az eddig nem ismert folyamatait, megérthetővé és kiismerhetővé az evolúciót 
mozgató időszervező automizmusokat. 
 

Az isteni közösségtől elszakadó, önálló egyeddé váló melegfúziós, versenyeztető, ütköztető, 
fogyasztó típusú, megoldású evolúció lineáris szakaszai időben végesek. Megérthető 
törvényszerűségek szerint nemlineáris események, szervezetlen balsikerek élénkítik a 
változást, amelyeknek nagyon sokféle következménye válik megismerhetővé. A lineáris 
változási lehetőségként ismert meghatározott idő letelése után egyre nagyobb energiaszintű 
nemlineáris események követik egymást, amelyekben a tér korábbi eseményei nagyobb 
energiaszinten analóg folyamatként megismétlődnek. A közös élettér időfolyamatban változó 
mezői a nagyobb térszimmetria, a tökéletesség, a végtelen harmónia és tudás felé, és a 
telítődés és a környezettel megegyező állapot felé is fejlődnek. A mezők átalakulása az egyre 
nagyobb tömegbe épülés, a mindenhatóság, és a halhatatlanság, az életváltozás kezdetén 
elvesztett Univerzitás újbóli elérése, az isteni közösségként szervezett sikeresebb 
együttműködés felé mutat. 
 
Az Univerzumban a látható anyag, az általunk ismert életbe szerveződés, a biodiverzitásában 
alacsonyabban telitett élet csak másodtermék. A főterméket, a gravitációt is okozó, neutrális, 
nagy azonosságú, steril, klónszerű részecskék képviselik, amelyek a nagy bontó-gyorsító 
mezőkben történt lebomlás, vagy és összeépülés után a szabadabb térbe kikerülve, másokkal 
szimmetriába, egyensúlyba kerülve egyre nagyobb egységekbe épülnek össze. Az anyag a 
sikertelen, szimmetriahiányos összeépítés, a differenciált térritkulás eredménye, az a 
selejthányad, amely csak annyira szimmetrikus, hogy még létezhet. A tökéletlenül élő anyagot 
folyamatosan bontják, telítik a nagy gyorsítókban keletkező részecskék, amelyből azonban 
analóg kisebb tömegű, alkalmazkodó és tűrőképesebb, már lendületszimmetriába került 
neutronokat hoznak létre. Az átalakítás még tökéletlen, sok a selejt. A bontás és az építés 
során a kevésbé szimmetrikus, tulajdonságokkal, jellemzőkkel rendelkező töltött részecskék is 
képződnek, amelyeknek nagy az affinitásuk az ellenkező töltésű, őket nagyobb szimmetriába 
segítő részecskék felé. E tulajdonságokkal rendelkező részecskék is felépítettek az isteni közös 



 59

térben egy külön világot, az általunk megismert, kisebb energiasűrűségű, de nagyobb 
változássűrűségű és nem közösen szervezett, magasabb szabadságfokú, de szubjektívabb, 
szervezetlenebb látható, világegyetemet. A mi világunk is, a teljes szintézis felé halad. A 
szintézis célja a tökéletesség elérése, de ha az Univerzum eljut a kiszámítható tökéletesség 
harmóniájáig, unalmas lesz, amely a gondolatban másra vágyó élet időben változó 
feszültséghez, és ezzel eltérő változási igényhez vezet. 
Az általunk megismert evolúció célja a rendezettség és a tökéletesség növelése, de a csak félig 
tökéletes élő anyag is mindig újra termeli önmagát, és ezzel fenntartja a relatív 
rendezetlenséget, a tökéletlenséget és gyarlóságot, az időben gyorsabban változó, de a 
telitettségében tulajdonság és szimmetria hiányos térállapotot, az általunk megismert, megélt 
élet minőséget. A tökéletesség, külső, vagy belső kényszer, amely jellem és eltérő 
tulajdonságokban hiányos eseménytelenebb állapot, amely unalma és érzelemben szegény 
klónokat eredményez. A csak félig tökéletes (gyarló) élő rendszer, a mérsékelt tökéletesség 
felé törekszik. Az általunk megélt élő rendszer célja, a tökéletességtől kicsit eltérő, de 
tökéletesség felé haladó (azt azonban soha el nem érő), nagyobb változatosságot ígérő 
egyéni tulajdonságoknak, változásoknak az élet szimmetriaközeli változatainak az átélése, 
azaz a mérsékelten változatos, de érdekes élet.  
 
 

A változó tér tervezett tartalom jegyzéke: 
 

1 A tér kialakulásának a feltételei. A pont és a tér különbsége 
2 A statikus térállapot feltételei 
3 A kialakult térállapot megváltozásának a feltételei 
4 Az egydimenziós állapot, a pontszerű kiterjedés megváltozása (szervezkedés, társulás, az 
azonosság növekedése,) 
5 A kétdimenziós állapot felé fejlődés, az eltérő irányba fejlődés 
6 A generációváltás eltérő irányának a kialakulása, és szükségessége 
7 A három dimenzióban változó tér és a család összefüggése 
8 A dinamikusan változó tér megismerése, a sokdimenziós állapotváltozás helyszínei 
9 A térváltozás, térállapot megismétlődése, az analóg állapotok kialakulása 
10 A lokális tér kitágulása, az azonosság határainak a kitágulása 
11 Az azonossággal rendelkező lokális területeken túli változás (elektron analóg, máshová 
menni dolgozni) 
12 A méretében változó tér 13 A sűrűségében változó tér    14 A dinamikájában változó tér 
15 A fejlődési irány és a cél 16 A tér és az élettér, az egység, az Individuum 
17 A térben kialakuló szervezettség szakosodási lehetőségei 
18 A tér rétegződése, az életspirál kialakulása 
19 A térváltozás egymás mellett élő, rétegek kölcsönhatási rendszere 
20 Az organikus szervezettség kialakulása  
21 A megértés és a fejlettség összefüggése, az idő ritmusával 
22 Az eltérő időritmus szükségessége és feltételei 
23 A kicsi energiaszintű térszereplők változása és szerveződései 
24 Az átlagos méretű térszereplők szerveződései  
25 A tömegméret és a fejlettségi eredő összefüggése 
26 Az idő irányai, a fejlődési út irányai 27 A fejlődés lehetőségei 
28 A szakosodás lehetőségei  29 A szimmetria szükségessége 
30 A szimmetria feltételei 
31 A biodiverzitás az idő szabályozója 
32 A biodiverzitás zavarai 
33 A térbeli együttélés zavarai 
34 Együttváltozás, együttfejlődés, szakosodás 
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Aspektus 16 
 

Univerzitás vagy egyediség 
 

Az élet és a valóság lehetőségei 
 
 

 
 
 
A túldifferenciálódás, a túlfejlődés, a minden anyagot elnyelő gonosz, hideg, fekete örvénytér 
szimmetriapárja, evolúciós terméke, a mennyei paradicsom, az angyali élettér kialakulása. 
Miközben a túl öreg, a hőt termelő változásban és az impulzusban hiányos, a forgásában már 
fékezetlen, csak magának élő, túl hideg, befelé rendezett egyirányú áramlású, depressziós 
örvény mindent beszippant a környezetből, a benne kifejlődött állapotokat túlélő nagy 
azonosságúra lebontott, ártatlan egyedekre visszafejlesztett, de a poklokat együtt megjárt, 
túlélővé vált neutrinószerű angyalok áradnak ki belőle. Az elfogyasztott felbontott közösségek  
tudatban fejletté vált túlélői szegényen, anyagiak nélkül, de sokkal több élettapasztalattal, az 
élet védelmének a vágyával előröl kezdik az evolúciót, a nagyobb energiaszintű közös életbe, 
az együttműködő társulásba, a szabadabb és telítetlen élettérbe áramlást és a nagyobb 
szimmetriában változó anyagi állapot felé fejlődést. A poklot megjáró angyaloknak már nem 
árt a pokol, elutasítják annak a hívságait, szabadon és kölcsönhatás nélkül áramolhatnak át a 
már rossz biodiverzitású elvénült hidegfúziós szerveződéseken, 
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Univerzitás vagy egyediség 
 

Ideák, elméleti elképzelések, tervek, célok és a gyakorlati valóság. 
 

Az anyagból kifejlődő élet és az életből kifejlődő anyag lehetőségei 
 

Az Aspektus sorozat 16. könyve a természet és a létezés két legnagyobb egységéről, a Yin és a Yang, 
időben változó, de egymástól a minőségében, a rendezettségében eltérővé szakosodott állapotáról szól. 
Ez az állapotváltozás a férfi és a női természeti erő egyensúlyának a különböző fokozatain keresztül 
befolyásolja a mindenségben kialakuló erőviszonyok arányait, amely a szimmetria, a hatásegyensúly 
körül változik. A két alapállapot az egyisten tér lehetséges állapotváltozásainak a két szélsősége, amely 
ritkán éri el a csúcsát, de időnként a tér egy részében az Univerzitás, vagy az egyediség, a két egymást 
váltó, eltérő, de egymást a minőségben kiegészítő részre osztódott isteni erő valamelyike fölénybe 
kerül, és ilyenkor az eltérő értékrendet alkalmazók, a másképpen élők, gondolkodók hátrányba 
kerülnek. Bár maga a tér nem szükségszerűen változik, de a benne kifejlődő és időben változó élet 
rendezettsége, az anyag rendezettsége, a lokális minőség eredője állandóan változik. A tér vagy a nagy 
azonosságú és közepes energiaszintű, egymással majdnem egyenlő, a hidegfúzióban egymást erősítő, 
folyadék jellegű részecskék, periodikusan együttváltozva jól megszervezett terévé fejlődik, vagy a 
nagyobb melegfúziós differenciálódásban, részben nagyobb szimmetriába kerülő szilárd anyagba, 
másrészben gáz állapotú kisebb energiaszintű jobbra és rosszabbra differenciált életminőségben, de 
nagyobb szabadságban változó, az egyéni életáramlás szabadságát is lehetővé tevő szervezetlen 
térrészé alakul. Az időtlen változás nem más, mint a változtatóképes energiával, különbséggel 
rendelkező részecskék energiaként ismert életváltozásnak a térbeli csomópontokban, a 
szimmetriapontokban, életközpontokban sikeres összegyűlése, átmeneti ideig túl nagy változássűrűség 
kialakulása, majd a kialakuló túl nagy életnyomás, a szerveződési nyár idejét követő szétáramlása, és a 
térrész kiürülése, lehűlése, eltérő rendezetté válása. A két szélsőséges térállapot között a töltött 
energiában csökkenő, de a lendületenergiában feltelő Yin, vagy a lendületenergiáját elvesztő, de a 
belső változással telítődő, melegfúziós energiában feltelő Yang állapot felé fejlődő lehetőségek 
alakulnak ki, amelyben vagy az azonosság, az együttműködés és a lehűlés, vagy a differenciálódás és 
az energiában, a különbségben feltelés felé fejlődik az Egy-istenben kifejlődött lokális élettér. 
A két szélsőség a szociális jellegű, az életenergiát, az élettudást, az életerőt és az életegészséget, 
valamint a jót és a rosszat egyenletesen elosztó, de a központba centralizáló Univerzális rendszer, 
amelyet a hím eredőjű, a rendezetlen életenergiát rendezetté szervező, hidegfúziós szeretetre alapuló 
isteni állapotként azonosítunk. Az evolúció másik ága, az Egyisten második gyermekeként született, az 
első osztódásban létrejött, időben későbben kialakult, de fejlettebb, viszont nagyobb energiaigényű 
nőies evolúciós ág, az energiát szétszóró, ezért belül mindig kitöltöttség hiányosabb, melegfúziós Éva. 
Ez az evolúciós ág az életenergiát pazarló, az energiát szétszóró, kaotizáló és túlságosan differenciáló, 
az egyediség felé fejlődő rendszer, amelyek azonban az időben váltakozva, megérthető folyamatban 
fejlődve periodikusan átalakulnak egymásba. A melegfúziós rendszerekbe tartó hidegfúziós férfias 
részecskék megtermékenyítő információt szállítva túltöltik energiával a Vertexekben kifejlődő 
nagyobb szabadságú, melegfúziós állapot felé fejlődő, de kezdetben hidegfúziós, liberális térrészeket, 
amely az élet szabadságának a csökkenéséhez vezet. E térrészekben felerősödő differenciálódás 
kitermeli, elvállasztja a hidegfúziós átlagos életből a nagyon jót, a túl nagy változássűrűségű 
túlfejlettséget, és ennek társát, az energia-szegénnyé váló nagyon rosszat, az anyagi nincstelenség, és a 
nagyobb tudati fejlettség állapotát. Az anyagi nincstelenség, az energia és a változtató képesség, a 
lendület és a tömeg kinetikai erejének nagyfokú hiánya azonban univerzális kis energiaszintű tudással 
párosul, amelyet életbölcsességként, megértésként és komplex tudásként ismerünk. A komplex tudás 
azonban nemcsak megértéshez és univerzitáshoz, hanem lendülethiányhoz és határozatlansághoz vezet, 
míg az egyediség és a résztudás felé fejlődés beszűkíti a tudatot, de egyre nagyobb energiaszintű 
lokális különbség felhalmozódását eredményezi. A Yang, az energiában dúsuló térállapot a 
kifejlődésben erős lesz és gazdag minőségű, majdnem mindenható, de a túl sok változástól, a 
gazdagodás drogjától, a töltöttség mámorától elszédül, és függőségbe kerülve elbutul, gonosszá válik. 
A Yin szegénységi állapotba visszafejlődő térrész, a változási energiát a már túl gazdag környezettől 
elvonó, azt lehűtve szimmetriába hozó szerveződés a kiegyenlítődést segítővé, majd végtelenül bölcsé, 
a sorsot, az élet dolgait elfogadóvá, megértővé, a rendezettséget növelővé, hideg neutrális energiát 
adóvá, másokat ezzel a gyengéd szeretettel feltöltővé, az életben segítő jóvá válik. 
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Az Univerzitás, vagy egyediség tervezett tartalom jegyzéke: 
 
1  Az élet lehetőségei 
2  Az öntudat kialakulása 
3  Az életcél szerepe és a fejlődés lehetőségei 
4  A tér osztása és a szakosodás lehetőségei 
5  Az elsődleges szakosodás, a statikus és a dinamikus életáramlás kialakulása 
6  A másodlagos szakosodás az eltérő életcélok, az eltérő irányok kialakulása 
7  A harmadlagos szakosodás a lendület és a perdület kialakulása 
8  A negyedik szakosodás, a hidegfúziós együttáramlás kialakulása és az együttműködés e 
lehetőségeinek a tudatosodása 
9 A keresztáramlás kialakulás, a legkisebb impulzusesély megismerése 
10  A melegfúziós centrális összegződés és az erő, a perdület és a differenciálódás kialakulása 
11 Az egymás ellen dolgozó állapotok periodikus kialakulása  
12 A visszafejlődést létrehozó nagy impulzusok kialakulása és elkerülési lehetőségei 
13 A fejlődés zsákutcái és a harmadik út megismerése 
14 Az életspirálokba szerveződés az élet állandósulásához, egyre magasabb fejlettségi eredő 
kialakulásához vezetett 
15 A differenciálódás két irányba tágítja az élet lehetőségeit 
16 A mikrokozmoszok és a szakosodott tudás felé fejlődés 
17 A makrokozmosz az együttműködés, az erő felé fejlődés 
18 A stabil viszonyítási alap, az átlag, a kevert szimmetria kialakulása 
19 Az Univerzitás felé fejlődés 
20 Az egyediség felé fejlődés 
21 A kevert vegyes együttfejlődés szükségessége 
22 Az egymást kiegészítő térállapot, a sokféleség fontossága 
23 Az együttműködés útján 
24 Az Istenné válás útján 
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Aspektus 17 
 

Az 

Életbuborék 
 

Az életre kelt anyag története 
ÉLETLÁNC, (Élet az életben), 

 

 
 

Az ideális élettér, a mennyei paradicsom, a megújuló, megtisztuló élet forrása, a nanoméretű 
életbuborékok, az életet építő részecskék szülőhelye, az Isten nagy egyenlőségű, még nem 

túldifferenciálódott országa. A fekete lyukak az Isten malmai, a túldifferenciált életek lebontói 
és a tiszta élet forrásai, amelyek a már rossz életminőségbe szerveződött anyagot, a túlfejlődött 

életet, élettereket lebontva visszaadja a kis energiaszintű, kellően aktív lények korábbi 
élettérben, a már nem sikeres együttműködésekben, a rossz irányt vett evolúciós fejlődésben 

elveszett szabadságát, és új élet lehetőséget ad. 
 
 
 

ISBN 963 87297-7-4 
 
 

Kiadja: Globusbau Kft. Pécs 7630 Zsolnay u. 25.   
 

E mail: aspektus@moetrius.hu 
 
 

Ionizált térrész, környezet 

A megtisztult 
lélek útja 

A tiszta élet forrása 
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Az Életbuborék 
 

Az Aspektus könyvsorozat a természetről, a létezés lehetőségeiről, az anyag és az élet kialakulásáról 
szól. E folyamat az élet ártatlanságával kezdődik, de miként az anyag, az élet sem a semmiből fakad. 
Az élet olyan tavasz, amely a télből, a sötét éjszakából kialakuló hajnalként, a már rossz anyagból, a 
rossz életből lebontódva angyali ártatlansággal születik. Amikor egy élettér túlszaporodik, a közös 
térrészben együtt élő közösség, a Mi érdekében egyre több korlátozást kell bevezetni. Az egyéni 
szabadság, a szabad életáramlás e térrészben súlyosan korlátozódik, és amikor a szabad dolgok 
elválnak a tiltott dolgoktól, a szabadnak született lélek körül a tér bezárul, amelyben rabbá válik. 
Amikor a már túlfogyasztó, túl gyorsan fejlődő élet mindent elfogyaszt a környezetében, a túl nagy 
változásűrűvé váló, túlnépesedő élettér túlszabályozottá, a nem egyeztetett életáramlást tiltóvá, egyre 
kaotikusabban változó pokollá fejlődik. A tiltott dolgok, az erő, a vadság, az egyenlőtlenség, a 
kényszer, a túldifferenciálódás, az elnyomás, és minden rossz, amit az élet megismer, az ilyen 
túlfejlődött, elöregedett életterekben kialakul. Az ilyen tér az érzékeny léleknek pokollá változik, és 
ilyen környezetben csak a mindent elfogyasztó, elemésztő, visszafejlesztő tűz részecskék tudnak 
megmaradni. Ők is csak addig, amíg a környezetből gyanútlanul beáramló élet fedezni képes a 
mértéktelen étvágyukat, a mohóságukat az életenergia, az életidő és a rendezettség pazarlását. Az ilyen 
hatékonyságot vesztő élettér idővel menthetetlenül elszegényedik, majd eladósodik. Előbb elfogyasztja 
a múltban felhalmozódott termelését, az élet kezdetekor kölcsön kapott energiát, anyagát, majd 
elrontva a szervezettségét, a fennmaradáshoz a szükségesnél és a fogyasztásához képest kisebb 
termelése miatt elfogyasztja a jelenét, a környezetét, majd az idő rendjében az élettérbe még be sem 
épült energiájának a fogyasztójává válva a jövőjét is elfogyasztja. Az ilyen energiahiányos térré, a 
környezetből az energiát egyre gyorsabban beszippantó, fekete lyukká váló szerveződés idővel 
felemészti az őt életenergiával tápláló társát, a környezetet, amelytől olyan társatlan, aura és élő 
környezet nélküli szerveződéssé válik, amelyben a melegfúziós energia termelése, a szerelem virága 
elhervad, az élet forrása elapad, az anyag termése, a folytonosság termelése megszűnik. A szerveződést 
szimmetriában tartó társ hiányában, a töltöttségében, a forgásában vagy az áramlásában fékezetlenné 
váló örvénytér hő-szimmetriája is elromlik. Az ilyen tér vagy felmelegszik, majd rendezetlenné válva 
összeomlik, felrobban, és szupernóvává alakul, vagy lehűl, és egyre gyorsabban forogva, lényegi 
megemésztés és nagyobb bomlás nélkül átszivattyúzza magán az anyagot, a környezeti térből 
beszippantott szerveződéseket, és visszafejlődve hidegfúzióssá, rossz emésztőrendszerűvé válik. Az 
elhaló, lebomló társ, és az együttműködési szimmetria hiányában visszafejlődő, egyre többet fogyasztó 
szerveződések időben romló tápláléklebontó és hasznosító képessége, az emésztőrendszer lecsökkent 
biodiverzitása miatt elromlik, és az átáramlás közben nem eléggé lebomló élet az elfogyasztást 
sikeresen túlélve, a Tao útján a tudatában megerősödve tapasztaltabbá válva kerül vissza az élet 
körforgásába. Az emésztő rendszerében megbetegedett, túl öreg, társatlanná váló idős szerveződések 
azonban nemcsak bontják az anyagot, hanem az állapottól függően a bonyolultság átalakítójává, más 
minőséget előállító, gyorsan áramló hidegfúziós életanyag termelőjévé, az elfogyasztott élőközeget 
eltérő minőségűbe átfejlesztővé válik. Minél nagyobb, fejlettebb egy szerveződés, annál nagyobb 
energiatartalmú, annál nagyobb részecskesűrűségű táplálék anyagra van szüksége az étvágya 
csillapításához, a benne változó szervezett rendezettség fenntartásához. A túlfejlett szerveződések és az 
őket segítő szimbioták lebontják a már túl nagy részecskesűrűségűvé és ezért a szabad életáramlás, 
fejlődés felé haladásban döntésképtelenné és tehetetlenné váló szerveződéseket, amely az elromlott 
életterek rossz életminőségét, jobb életminőségű, együttműködő-képes részecskék életterévé fejleszti. 
A túlfejlődés, az elöregedés és a társatlanná, ezzel szimmetriahiányossá válás következménye, a már 
túl rossz életminőség, a már nem elég jó belső együttműködő képtelenség átalakítása, jobb 
életminőséget eredményező együttműködő képesebb életterekké, korszerűbb szerveződésekké. A rossz 
Yin élettér jó Yang energiát, az életet támogató, együttműködő-képes, szétáramló és nagyobb 
szabadságra vágyó angyalokat termel. A túl kicsi élettérbe beszoruló angyali energia azonban poklot 
épít a számára túl szűkké váló élettérből, ilyenkor kibomlik az addig jó együttműködésekből, és 
életellenessé válva rossz irányba fejlődik, amitől maga is rosszá válik. 
A könyv az Aspektus könyvek folytatása, amely az élet elromlásának a folyamatától kezdődik, és bemutatja az 
élet-halálváltás, a szerveződési átalakulás, az elromló élet jobb együttműködő-képesebb életté, élettérré 
fejlődését, a sikeresebb életközösségekbe szerveződés útját. A halál után más minőségben, eltérő összetételben, 
valamely még jó szintre visszabomolva folytatódik az élet, és az egymással sikeresebben együttműködő, az 
egymásban jobban bízó, kitartó közösségek új evolúciós lehetőséget kapnak egy sikeresebben szervezendő 
bonyolultság rendezettebb társadalmának a felépítésére. 
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Aspektus 17 
 

Az életbuborék  
tervezett tartalom jegyzéke: 

 
Az életterek elöregedése: 
A túlfejlődés, a túlzsúfoltság, a telítődés kialakulása 
A fekete lyuk, az özvegy kialakulása: 
A társatlanná váló elöregedő szerveződések továbbfejlődési lehetőségei lehetőségei: 
Amikor egy élettérben elromlik a szimmetria. 
A túlfejlődés, a túldifferenciálódás következményei 
A szervezettség romlása, a gazdaságos életenergia termelés megszűnése 
Az idő gyorsulása 
A nemlineáris kaotikus időszakok kialakulása,  
A szervezettség halála. 
A bomlás és következményei: 
Túlélők és harácsolók,  
Az elődök által létrehozott közös energiabázisból meggazdagodók 
Az életenergia kisajátítása: 
A melegfúzióssá váló, túlmelegedő élettér továbbfejlődése, 
A melegfúziós csillagok elhalálozásakor lehetséges továbbfejlődés: 
A fehér törpévé válás lehetősége: 
A neutron csillaggá válás, az együttváltozó neutrontér kialakulása 
A fekete özvegy élettér kialakulása és hidegfúziós termelése: 
A mennyei életbuborékok, a mennyországok létrejötte és szerepe 
A menny, a paradicsomi élettér fejlődési lehetőségei 
Az életbuborékok tágulása és sűrűsödése 
A bűnbeesés, az életáramlás és a szaporodás következményei 
Az Istennel és a környezettel kötött szerződés megszegése 
Az alapvető együttműködési törvények elvetése 
Az élettér elromlása, elöregedése, 
Egy nagyobb periódus lezáródása, és a körforgás folytatódása 
A továbbfejlődés lehetőségei: 
Az élet szakosodásának a lehetőségei 
A makrokozmosz felé fejlődés, ki és szétáramlás,  
A közös tömegbe fejlődés lehetősége 
Az élet, a szervezett együttműködés megújulási lehetősége, 
A mikrokozmosz, az egyediség és a nagyobb felbontás, a kisebb energiaszint felé fejlődés 
Az örök élet lehetősége, az Isten részévé válás 
Epilógus 
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Aspektus 18  
 

Káosz és rendezettség.  
 

A minőség rendje a mennyiség rendszerében 
 

Az időben gyorsan változó tűz élettér, az átlagos élet által nem kiszámíthatóan, látszólagos 
káoszban változik, amely körül azonban kisebb változássűrűségű, időben kiszámíthatóan 

változó, megfelelő rendezettségű, de még nem unalmas átlagos élettér, vegyes, átlagos de az 
életre alkalmassabb környezet található 

 

 
 
 
 

ISBN 963 87297-8-1 
 

Kiadja: Globusbau Kft. Pécs 7630 Zsolnay u. 25.   
E mail: aspektus@moetrius.hu 

 

Kaotikus 
kiszámíthatatlan 

változás, centralizált 
tőkediktatúra 

Kiszámíthatóság, nyugalom, túl nagy 
rendezettség, unalom, szociáldiktatúra 

Átlagos változás sűrűség, érdekes 
élet, megfelelő keveredés 

Az atya A fiú, 
az utód 

Anya 
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Káosz és rendezettség.  
 

Az Aspektus természetismereti könyvsorozat 18. könyve a változás törvényeiről, az 
életváltozás, és a tudati rendezettség eltérő lehetőségéről az élet más minőségű többféle 

lehetőségéről. 
 

Az élet és az életszerű változás, folyhat lassan, kiszámíthatóan és jó életminőségben, de a fejlődés felé 
erőltetés esetén nagyon felgyorsulhat, és az élettérben változók többsége által kiszámíthatatlanul 
változó, kaotikusabb, mennyiségre visszafejlődő, telítődő életbe alakulhat át. A jó és rendezett élet 
lehetősége a döntéseinktől függ, az élet céljának és a fejlődés felé haladás útjának a megválasztásától. 
A túl gyors haladás, túl gyors elégéshez, fogyasztói társadalomhoz és mennyiségi életváltozáshoz 
vezet. A túl lassú haladás viszont unalmas, nagyon kiszámítható, az életnek érdektelen változást 
eredményez. Az általunk megismert életterekben fejlődő élet változássűrűsége, a túl gyorsan változó 
kaotikus életterek, és a túl lassan változó környezet között változik, a nagyobb energiaszintű élet, a 
kisebbeknek élettérként e két szélsőség között ingázik, és ritkán találja meg tartósan a középső utat. Ez 
miatt néha túl lassan fejlődve a szerveződési télbe kerül, és az idő lefagyva unalmassá válik, máskor 
pedig túlságosan is megközelítve az anyai élőréteget, a szerveződési nyár meleg gyorsítja a változást. 
Ilyenkor az élettér fejlődése nagyon felgyorsul, de az átlagos, a lebomló, elhagyó részecskéi miatt 
energiában és esemény feldolgozó képességben elszegényedő tudat lemarad e fejlődésben, amely miatt 
időzavarba kerül és egyszerűsíteni, vagy lopni, rabolni kényszerül. A rossztól sikeresen elválasztott 
,,jó,, élettér környezeti eredője elromlóvá, kaotikussá, kiszámíthatatlanná, és minden addigi eredményt 
lebontóvá válik. A káosz, a nagyon jó felbontóképességű, túldifferenciáló élettérben alakul ki, 
amelyben a szervezettség és az együttműködés, ezzel a rendezett és a tudattal követhető élet elromlik, 
amely minden kevésbé fejlett, a változássűrűséget megérteni, követni nem tudó minőségi anyagot, 
érzékeny életet lebont. A melegfúziós, kaotikus életterek, más minőségű nagyobb mennyiségben és a 
kifelé áramló rendezettségben, a szervezettség lebontásban a hatékonyak. 
 
A valamikor a majdnem egységes, homogén, az azonossággal túltelítetté váló, elporosodó térben a 
sűrűség és a minőség valahol megváltozott, a különbség eltérése, a másság ismét kifejlődött. Az 
egyisten tér, a környezet azonban az eredőjében egységes maradt, de egymástól eltérő irányba fejlődő 
utódrészekre bomlott. A belsejében differenciálódott tér egy része a magasabb változás sűrűség, a 
gyorsabb és egyedi fejlődés és a nagyobb felbontás felé fejlődött, de eközben a más része, a kevesebb 
energiával ellátott környezet, az energiában és a változás sűrűségében, az impulzus sűrűségben, a 
kisebb egyedsűrűség, a kisebb energiaszint, a szegényedés, de a komplexebb tudás, a nagyobb rálátás 
és a hidegfúziós együttműködés, a megértés felé fejlődött. Az élet értékrendje megváltozott, a kezdeti 
közös tudat kettéhasadt, az értelem és a nagyobb érzelem, a lélek és az anyag, a férfi és a női minőség, 
a jó és a rossz felé fejlődés ettől kezdve eltérő irányba differenciálódott. Az anyagba és 
együttműködésbe épülni, gyorsan változni, jól és érdekesen élni cél, a belső mikrokozmoszban fejlődő 
részecskéket energiával ellátni és jóltartani közös céllá fejlődött. Az ilyen központi szervezettségbe 
centralizáló energiának a környezettől túl nagy elvonása miatt a túlságosan kihasznált, a közös élettől 
el nem választható környezet leépül, lehűl, a változásában csökken, egyirányúsodik és visszafejlődik, 
mint élettér, az átlagos szimmetriát tartó életre alkalmatlanná válik. Sikeres környezet nélkül azonban 
az élet megmaradó része nem képes a változatos igényre megfelelő körülményeket biztosító alkalmas 
környezet nélkül megélni, nem tud másoktól végleg elszigetelődni. Ha a tudatban követhető változás, a 
nagyobb rendezettség lehetősége vagy az energia elfogyása miatt az elszigetelődés határai lebomlanak, 
az élet túl magas változássűrűségű izotróp térállapotba káoszba kerül és elhal, lebomlik. A 
környezeténél nagyobb életnyomású szervezetek kiáramlóvá, energiavesztővé válnak. Miközben az 
egyre nagyobb változás sűrűségbe fejlődő és e nagy változássűrűséghez is alkalmazkodni képes, 
nagyfogyasztóvá, egyre gyorsabban és kaotikusabban áramlóvá váló élet a differenciált gazdagodást és 
a nagyobb azonosság felé haladást, fejlődést az elszigetelődést tartja jónak, eközben kitermeli a jótól 
elválasztott másságot, a rosszat, a szegénységet és a rossz életminőséget, a visszafejlődésben 
kialakuló, a már vesztenivaló nélküli gonoszságot. A tőkediktatúra és a tőketerror felerősödése, 
kiváltja a vele együtt növekvő, de ellenkező előjelű szimmetriatársát, a nincstelenek önfeláldozó 
ellenterrorját. Amikor egy szervezett élettér az egyedsűrűségben és a változással túltelítődik, a változás 
gyorsasága, a fejlődés sokak tudata által követhetetlenné válik, és az átlagos állapotok túldifferenciált 
állapotokra cserélődnek. 
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Az élet lehetősége a kiszámíthatósághoz és a rendezettség megtartásának a lehetőségéhez kötött, 
de ha a változás sűrűsége eléri a szinte minden egyszerre történik állapotát, a változás 
kiszámíthatósága, az életenergia megtartása az átlagos többség által lehetetlenné válik. Az élet kialakult 
rendezettsége, a folytonosság állapota ilyenkor megbomlik, és az együttműködés minősége, az élet 
minősége súlyosan visszafejlődik. A túlerőltetett fejlődés túl magas változássűrűségét csak kevesen, a 
legfejlettebbek tudják követni, ezért az ilyen életterekből a felgyorsított szelekcióban, időzavarba 
kergetve, felbontva kiszorítják a már számukra kaotikus változást megérteni és követni nem képes 
átlagos szerveződéseket. Míg a magas változássűrűséget a tudatban a megértéssel követni képes 
túlfejlettek, a csak nagyobb gerjesztésre változó, ellustuló ionos anyagba szerveződve, az egyedi 
fejlődés felé hagyják el a korábbi közös életteret, addig a megértésben az egyre gyorsabban változó 
eseményeket követni, a tudatban megérteni nem képesek felbontódva, visszafejlődve az időben-
lassabban változó, nagyobb szimmetriában lévő külsőbb életszférákba távoznak. A közös, de átlagos 
élettér tömegszáma, egyed és változássűrűsége így ismét csökken, és ha az élet újra kiszámíthatóvá 
válik, a kialakuló új rendezettséget sokáig megtartó marad. Ez újabb betelepülést tesz lehetővé, és új 
életperiódust indít az átmenetileg elnéptelenedő, lassabban változó és a környezetnél már kisebb 
életnyomásúvá váló élettérben. A rendezettségnek azonban sokféle eltérő lehetősége, szakosodási 
iránya fejlődött ki, a változás mennyiségi és minőségi rendezettsége sokféle eltérő résztulajdonság, a 
differenciáltság másság kifejlődéséhez vezetett. 
 
 

A káosz és rendezettség 
 

A könyv a fejlődés útjairól szól: 
 

Tervezett tartalom: 
A fejlődés útja és lehetőségei 
Stációk 
A mikroméret és a gyorsulás felé fejlődés,  A felbontás növekedése 
Belülről is meg lehet érteni, át lehet alakítani a mindenséget 
A lassan változó élettér mennyei, de unalmas 
Amikor még a változás a tudattal kiszámítható, követhető 
Az élet gyorsulása, az idő gyorsulása 
A ritmus fokozódása, az élet próbája 
A mikroszervezettől az atomi méretig 
Az atomi mérettől a molekula szintig 
A sejtek világa és a szervek kialakulása 
Az bioszférai élet lehetőségei 
A gyorsuló élet, és a mikrovilág felé fejlődés 
Az élet útja,  A körforgás szintjei 
A fejlődés végállomása: A tudattal követhetetlen egyidejű változás, a Káosz 
Fordított fejlődés: Kiválás, lebomlás 
A visszafelé fejlődés stációi: 
Az ember helye és szerepe a változórendszerben 
A rendezettség lehetőségei: 
Alacsony térkitöltés, nem szükséges rendezettség, spontán szabadság 
Rendezett, szabályozott társadalmak, életterek 
A túlnépesedett, túlszervezett társadalmak hibái 
Katonás társadalmak, diktatúrák 
A fegyelmezett élet vége, a rend halála 
A szabadság kivívása, a mennyek országának a kialakulása 
A rendezettség fejlődési lehetőségei,   Ideális rendezettség,  
A mennyei élettér elromlása,   A rendezett életáramlás fejlődési lehetőségei. 
Az életspirálba szerveződő élet útja, az idő útja, a DNS útja 
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Aspektus 19 
 

Az ideális társadalom 
 

(együttműködésben a természet erőivel). 
 
A képen egy magas biodiverzitású, sokféle eltérő méretű, fejlettségű, és eltérő színű, más 
telítettségű, egymással jól keveredő, szimmetriában együttfejlődő élettér bemutatása a cél, a 
melyben az egyedként ismert belső élettér, a mikrokozmosz a környezetként ismert nagyobb 
résszel megfelelő még együttváltozó szimmetriában fejlődik. Ez egyenletes anyagcserében a 
belső és a külső környezet szimmetriában tartásával érhető el. 
 
 
 

 
Az Aspektus könyvsorozat következő könyve, Az Ideális társadalom, a szervezettségről és 
ennek az élettér alkalmasságára ható, az életet megtartó, de differenciált együttfejlődés 
lehetőségéről szól. Az ideális társadalom lehetősége valós, de csak átmeneti lehetőség, amely a 
szimmetria megtartásával annak közelében, dominanciában váltakozva fejlődik. Az ilyen 
élettérben jó élni, a jó és a rossz keveredése éppen megfelelő, de még kellően sikeres az élet 
változatossága. Az ilyen élettér időbeli szimmetriában fejlődik, amelyben még jól működnek, 
de az életet lehetetlen igénnyel nem terhelik a szabályok. A megtartható, fenntartható 
együttfejlődésben, a tudat és a technika, a gyorsabban változó élőbb minőség és a lassabban 
változó, de kiszámíthatóbb Ionos minőség megfelelő szimmetriában, az élet alkotmányát, a 
természet rendjét megtartva együtt fejlődik. 
 
     ISBN 963 87297-9-8 
 

Kiadja: Globusbau Kft. Pécs 7630 Zsolnay u. 25.   
E mail: aspektus@moetrius.hu 
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Az ideális társadalom 
 
Az Aspektus természetismereti könyvsorozat 19. könyve az anyagban keletkező különbségből 
kifejlődő életszerű változásról, a személybe, egyedbe, társadalomba szervezettségéről, a szimbiota 
együttműködés kialakulásáról és a szervezett élet megtartási lehetőségéről szól. 
 
Az egykori majdnem homogén anyag, a tér megváltozása, az eltérő minőség és az eltérő mennyiség 
elkülönüléséhez vezetett. Az elkülönülés azonban nem végleges és nem folyamatos, az periodikusan 
egymásba vegyül, amely az élet által igényelt változatosságot, és ezzel feszültséget is létrehoz. A 
másság egymásba keveredése az élet megtartásának a fontos lehetősége, amely a szervezettség 
kialakulásával az együttműködés lehetőségeit is feltárta. A mikrokozmosz, a belső élettér és a külső 
környezet, a Makrokozmosz rendezettsége, a benne élők együttműködése azonban periodikusan 
megváltozik, amely a benne, vagy a körülötte, a kívül élők egymáshoz viszonyított rendszeres 
megváltozását okozza. Az együtt élő közösségbe vegyülő élet változását azonban a túltelítődés, és a túl 
nagy változás sűrűség meggátlása, a békés és sikeres együttélés érdekében meg kell szervezni. A 
szervezettség a nagy környezetváltozáskor, a túlszaporodáskor, a környezetben kialakuló szervezett 
rendszerek elhalásakor, a tér élet szimmetriájának az elromlásakor megbomlik. Az addig egymással jól 
együttműködő közösség, az egyedben, a közös élettérben együtt élő állapot helyett megosztódik, és a 
szaporodás, a megújulás, a folytonosság érdekében ismét elkülönül, diploidba fejlődik. Az együtt élő 
organikus közösség szervezettsége ilyenkor elromlik, a békés belső társadalom az idegen és eltérő 
rendezettségű, részben fejlettebb más terekből származó hatóanyagok, az eltérő minőségek beoltódása 
miatt megbomlik. Ilyenkor a békét és a boldogságot, az egyetértést és a társadalmi együttműködést a 
félelem és a gyűlölet, a széthúzás és a szervezetlenség, az életellenesé váló környezet váltja fel. A 
kaotikussá váló időkben a feszültség, a töltöttség és a mások felé kialakuló gyűlölet, az azonosság felé 
erősödő szeretettel és az együttműködés erősödésével szinkronban növekszik, és az élettérben minőségi 
átalakulás következik be. A természet törvényei azonban tovább működnek, a változást követni 
képeseknek a kaotikus, zavaros őszből a letisztuló életben nyugalmas tél után új tavasz és új 
rendezettség, fiatal egyedekkel megújuló új részecske társadalom fejlődik, új evolúciós életszakasz 
kezdődik. 
A nagy vallások tanítása, a szeretetről és a sikeres együttműködésről szól, az élet ennek ellenére 
rendszeresen elfelejti a szeretet együttműködésre tanítását, elrontja az élet feltételeit. Az élet akkor 
tartható alacsonyabb feszültségen, ha a túl nagy másság, a túl nagy eltérés kialakulásának a megelőzése 
érdekében folyamatosan keveredik, vagy elégtelen keveredés esetén egymástól megfelelően 
elszigetelődik. Néha a keveredés a közös élettéren belül sikertelenné válik, és az elszigetelődés sem 
működik, ilyenkor a nagyon nagy eltéréssel együtt élő szerveződésekben a gyűlölet hullámai terjednek  
szét, és az egekig csapnak. 
 
A könyv a túl nagy feszültség megelőzési lehetőségeiről, és a már kialakult feszültségek csökkentési, 
elhárítási, az együttélés és az együttműködés javítási lehetőségeiről szól. 
 
Az egyedbe, szimbiota közösségbe és társadalomba szervezett együttélés megtartási lehetőségét növeli 
az életváltozás törvényeinek a megismerése, a természet és az Igazságos egyisten tér rendjének a 
megértése. Bár az ideális társadalom folyamatos lehetősége csak elvi lehetőség, azonban az ideálishoz 
közeli, az élet megtartására alkalmas környezet, a változás átlagos szervezettsége a gyakorlatban is 
megtartható. Az életváltozás rendje időbeli szimmetriában működik, a differenciálódás felé fejlődés, a 
szimmetria eltolódása csak időhöz kötött lehetőség. Az élet lehetőségei, a rendezettség igazságos és 
változatos, hosszabb távon szimmetriát tartó, az élet színét és fonákját is megismertető. A változás 
periodikája, körforgása nemcsak a külső élettér rendezettségét, hanem az egyének, az életterek belső 
rendezettségét is rendszeresen módosítja, lehetővé teszi a megértést szerző léleknek jó és a rossz, a 
fogyasztó és a fogyasztott, a fiatal és az öreg, a férfi és a nő, a másság és az egyediség szerepének az 
átélését, az élet szerepeinek a felcserélését. Az élettudat és az életérzés, a lélek egésze e részéletek, az 
életszerepek átélésével a mindentudás és a megértés, a nagyobb szimmetria felé fejlődik, amelyben a 
sorsát elfogadó társadalom, az Isteni tér rendjét elfogadó, benne másokkal már együtt élő, 
szimmetriában együttváltozó Isteni közösség hasznos részévé, tagjává válhat. 
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Az Ideális társadalom 
 
Tervezett tartalom jegyzék: 
A társadalomba szerveződés célja, 
A szerveződés forrása, 
A szerveződési szintek fraktálrendszere 
Alulról szerveződés 
Felülről szerveződés 
Középről szerveződés, önszerveződés 
A társadalom rétegződése 
A társadalmak részecskéi 
A társadalom szerepe az életben 
Az ideális élet célja 
Az átlagos élet célja 
A szélsőségek problémái 
A működőképes társadalom 
Az ideális társadalom 
A túlszervezett társadalom hibái 
Rend és szabadság 
Társadalom és szervezettség 
A rend szabadsága 
Az erkölcs szerepe 
A vallás szerepe 
A törvények és korlátok szerepe 
A nagy rend megértése: 
Helyünk a mindenségben, helyünk a nagy rendben 
Helyünk a bolygónk élőrétegeiben 
Az élőrétegünk és a közvetlen szomszédaink 
Rétegváltások, életváltások 
A Föld rendje és a közös rendezettség lehetősége 
A Közös rendezettség látható buktatói 
A cél, az ideális társadalom 
Út az elfogadható átlagos társadalom felé 
 
Az egymással együttműködő, együttfejlődő társadalomba szerveződés nehézsége, hogy egy-egy 
élőrétegen belül is sokféle, egymástól is eltérő fejlettségű élet van jelen. Még az azonos típusú 
életekben, életterekben a mikrokozmosz rendszerekben is sokféle eltérő állapotban lehet az élet. 
Minden rendszerben vannak kezdők, és vannak már haladók, az élőrétegekből ki, vagy visszafelé 
fejlődők, más felé szakosodók. A bolygónk egyenlítői síkján, rétegében a magasabb tömegszintbe, 
nagyobb közösségekbe épülő mikroszervezetek választhatnak, hogy milyen közös szervezettségbe 
épüljenek, merre szakosodjanak. Ma sláger az emberszerveződésbe épülni, azokból hamarabb lehet 
nagyobb szervezett rendszerekbe kapcsolódni. Azonban nemcsak az emberi faj épül társadalomba, 
hanem a bioszférán és a tengerek felszín-közeli részén sok faj igen szervezett társadalmi életet él. Sokat 
tanulhatunk az egyes eltérő, de sikeres megoldásokból. A termeszek, a hangyák és a méhek sikeres 
társadalomba szerveződései kitűnő mintákat adnak a tanuláshoz. A Delfinek közösségei is szervezett 
társadalomhoz tartoznak annak ellenére, hogy jellemzően kisebb csoportokban, kolóniákban élnek, de 
nálunk sok dologban fejlettebbek, sokat tanulhatunk tőlük. Megérthetjük végre, hogy minden egyed, 
individuum egy szervezett rendszer, mikrotársadalom, amely része egy nagyobb rendszernek, része a 
környezetnek az isteni térnek, amely minden benne változó életnek időt, teret és energia kölcsönt ad, amelyet 
megfigyelve, a jó megoldásokat átvéve a jövő felé sikeresebben haladhatunk. Az élőrétegben és a 
fejlettségben elért állapotunk meghatározó, amelynél fejlettebb, egyes katasztrófákat sikeresen túlélő 
szerveződések életmintái, szervezeti megoldásai mutatják az utat a jövő és a sikeres társadalmi 
megoldások felé. 



 72

Aspektus 20 
előkészületben 

 

Magyarország szerveződésének az 

egészsége és betegsége 
 

Az egészségzavar kialakulása és a terápia lehetőségei 
 

Társadalmi Kórkép 
 
 

Magyarország piruló térképe, amely mutatja az ország lázas, kóros, beteg állapotát 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

ISBN 963 87669-0-8 
 
 

Kiadja: Globusbau Kft. Pécs 7630 Zsolnay u 25.   
e-mail: aspektus@moetrius.hu 
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Aspektus 20 
Magyarország szerveződésének az 

egészsége és betegsége 
 
 

Aspektus Természetismereti könyvsorozat 
Tiborc panaszából 
 
Az Aspektus természetismereti könyvsorozat 20. könyve a Magyar területen, élettérben élők 
társadalomba fejlődésének az aktuális problémáival foglalkozik. A könyv feltárja a Magyar 
Köztársaság, - a benne élőkkel és a környezetben élőkkel is - együttműködő szerveződés 
állapotváltozását, az egészségromlás kialakulását, és a szervezet rendszer, a test és a lélek 
egységének a megbetegedését. A könyv, a társadalmunkban élő emberi részecskék 
együttműködési zavaráról, a tudat, az erő és az érzés, a lélek megosztódásáról szól. 
 
A társadalomban, szervezet közösségben élés, együttműködést és együttfejlődést kíván, de a 
Magyar társadalom egészének az együttműködése megromlott, az egész egyre többféle, 
egymással érdekellentétbe került részekre bomlott. Az országunk lakossága, lélekszáma nem 
nőtt, de az együttműködés romlása, a szervezettség elöregedése, korszerűtlenné válás miatt az 
energiatermelésben kaotikussá és hatékonyatlanná vált. A betegség a szervezettség romlása, 
az egymáshoz halmozódó eredménynek a fogyasztáshoz viszonyított csökkenése. A 
túlfogyasztás és a termelés egyensúlyhiányának a válságába kerültünk. Miközben kevesek túl 
sokat fogyasztanak, a rossz szervezettség miatt sokan keveset és rossz hatékonysággal 
termelnek, vagy csak osztják és fosztják mások megtermelt eredményeit. A gazdaság 
szétzüllesztődött, a korábbi szervezett termelés, az eredmények sikeres egymásra halmozódása 
leromlott. Az állami monopóliumok kisajátításra, eladásra kerültek, a még termelő középréteg 
a kényszerű tőkeverseny és a túl erőssé vált monopóliumok szorításába került. A még 
sikeresek által hozzáadott érték teljes elvonásra kerül, és a köz javát elherdálók a Népből 
igyekeznek kisarcolni az általuk létrehozott mértéktelen hiány ellenértékét. A hatalomra és a 
közszervezésre megbízást kapottak elfelejtették, hogy honnan jöttek, és a társadalmi 
megbízatásukat, a közérdek képviseletét mire kapták. Pártoskodás, érdekcsoportokra 
elkülönülés, tőkehegemónia, túlcentralizált fejlődés és elszigetelődés alakult ki, az élettérben a 
közösségünk túlságosan differenciálódott. A túlfejlettek elkülönítették az ország erőforrásait, 
és a múltban hosszú idő az alatt elődeink által felhalmozott anyagi javakat elherdálták. A fejlődés 
csak látszólagosan sikeres, de valójában haszontalanul túlcentralizált kirakatpolitika folyik, és 
a nemzet szaporodása érdekében a negyven év felhalmozását látványos dolgokra értelmetlenül 
elpazarolják. A túl gazdag centralizált rétegnek, elszegényedő környezet a szimmetriapárja, és 
a környezetünk, a Magyar Nemzet, a Nép, a köz társasága nagyon elszegényedett. Az átlagos 
fejlettséget és a sikeres együttélést a túldifferenciálódás és elkülönülés váltotta fel. A túl 
gazdag réteg kitermelte a túl szegény, nincstelen réteget, és az akár öngyilkos terrorizmusra is 
hajló lumpen proletárt, akinek már nincs vesztenivalója. A jog romokban hever, mert elvált 
a legfőbb támaszaitól, az erkölcstől, az etikától, a kötelességtől és az igazságtól. Justicia 
mérlege megbillent, és a vak istennő nem veszi észre, hogy az igazság helyett a jog már nem a 
köz, hanem a legitimitását vesztett hamis hatalom érdekeit szolgálja. Az országunkban egyre 
több lett a fogyasztó, akik mások értéktermelését, osztják, a múltat és már a jövőt is fosztják. 
A túl sokat harácsoló, az ország és a nemzet javait elsajátító, de a hatalommal és a tehetséggel, 
a köz érdekével rosszul gazdálkodó politikai, gazdasági vezetés, a közmegbízatásra 
méltatlanná vált, és a közösség becsapása, kifosztása miatt, a meghamisított választás 
megnyerése ellenére elvesztette a legitimitását. A lélek ellenérzése, a feszültség növekszik, és 
a tünetekből a diagnózis lassan fogalmazódik. Gyurcsány megállapítása helyes volt, az ország 
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kifáradt, a pénztárcája, energiakészlete kiürült, már csak az utódaink jövőjét lehet elvenni. 
Az kiabál, akinek a háza ég, aki veszni érzi a környezettől elsajátított lehetőségek utánpótlását, 
aki végre kezdi érteni, hogy neki már nincs jövő. Az országunk valóban beteg, az 
együttműködés hiányában, túlburjánzó hegemónia kialakulásában, rákos betegségben 
szenved. A múltat, a jelent és a jövőt is kifosztó hegemóniába kerülteknek álljt parancsol a 
kevés, az üres pénztárca, a romló társadalmi, szociális egészség. Nem lehet többé büntetlenül 
kifosztani az országot, az immunrendszer feléledt, elkezdte termelni az ellenállást, a 
nagyfogyasztók elleni hatóanyagot. Az együttfejlődés, a megfelelő keveredés hiánya, a 
tudatfejlesztés hiánya megbosszulta magát, és a túlfejlettek, a túl gazdagok sikeres fejlődése, 
mások, a sokaság sikertelen visszafejlődéséhez vezetett. A népegészségügy, az oktatás, az 
életre nevelés csillaga lehanyatlott, a jövő nemzedéke silányodik, az élet elkorcsosul. A 
gazdaság keveset termel, rosszul oszt el, a túl sok az import és a behozott idegenben termelt 
anyag mértéktelen fogyasztása kifosztja az országot. Az energia és az erő szétáramlik, egymás 
ellen fordul, és energiában kiürült, depressziós Yin állapotba került Magyarország. Az 
energiaösszegződés, az eredmények halmozódása és az együttműködés sikeres fejlődése 
helyett idegen érdekek osztják, bontják, és politikai segédlettel kifosztják a társadalmunkat.  
A mesterségesen szított Káosz bontja a közösség sikeres együttműködését, és a politikai, 
gazdasági hatalom megtartása érdekében, a legfejlettebb melegfúziós centrumpárt lepaktált a 
nemzet kisebbségével. A túlerőltetett fejlődésben a legfejlettebbek utolérték a lemaradókat, és 
most ezeket tolják pajzsként maguk előtt, és miközben a romák látszattámogatásával, Győzike 
kirakatcirkuszával kábítják a mérleg nyelvét a kívánt irányba terhelő tudatlan kisebbséget, a 
szabályosan élő többség érdeke a háttérbe kerül. A tanulatlan Roma szervez, kiemelt és 
érdemtelen lehetőségekhez jut, a tanár, biztosítást árul, az orvos gyógyszerrel és a Nép 
egészségével kereskedik. A korábban kisemmizett, képzetlen cigány épít, gazdagszik, helyette 
a leértékelődött szakmunkás bont, napszámért és éhbérért dolgozik. A becsületes munka 
értékrendje, a szervettség értékrendje csökkent. A korrupcióban, a harácsolásban, a nemzet 
kifosztásában, az egészség romlásban és a depresszióban-Európában az elsők lettünk. Az 
életet fenntartó energia a Nemzeten keletkező rákos daganatok által megnyitott külön 
csatornákon, az áttéteken már csak feléjük áramlik, az elosztás aránytalanná és a kiválasztott 
együttműködőkhöz irányítottá vált. A terheket már egyenlőtlenül osztja el a megbetegedett 
országunk szimmetriát vesztő vezetősége, és a kényszerű ,,egyenlőségben,, sokan viselik a 
nemzet kifosztói és csatlósaik túl naggyá vált terheit. A Nemzeti tudat megzavarodott, a 
lélek ereje, és dühe, a bel és külkereskedelmi hiány, az ország adósága növekszik. Az 
ország depressziója, eladósodása már kezelhetetlen, évszázados terhet rak az utódokra. A 
szegénység, a nincstelenek és a túl gazdagok, a túlfejlettek eltartásának a terhét, a már magát 
sem eltartani képes közrétegre terhelték.  
 

Az ország a szakadás felé halad, a kirabolt energia el akar válni a szegénységtől a fizetéstől, az 
eltartási kötelességtől, a különvált jó el akar válni az általa létrehozott rossztól. Az ország 
nagy része fél és fázik, más része egyre nagyobb lázban ég, a változás lázában, a javuló 
immunrendszer által megkezdett gyógyulás lázában. 
 

Már nem elég megállapítani a betegséget, fel kell állítani a diagnózist, ideje megszűntetni az 
egészségromlás kiváltó okait, és kezelni kell, orvosolni a Nemzet, és a Magyar élettérben 
együtt élő szervezet közösség közös betegségét. Ehhez a diagnózison felül fel kell állítani a 
harácsolókat, a közmegbízatást meg nem tartókat, létre kell hozni az élettér szimmetriáját, a 
rossznak jóval keverését, az igazságosabb elosztást. A fejlett fogyasztók ellenszere, a 
fogyasztottak gyorsabb fejlődése, és a bomlást előidéző kaotikus ősz után a szerveződési tél, a 
megújulás és a kisded, a valódi Új Magyarország ideje, az egészséges utód ideje közeleg. 
 
 
Magyarország ma még lázas, de a betegség elmúlása és az újjászületés, a megújulás felé fejlődik. 
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Aspektus 21 
 

Újraosztás 
 
Cím kép kísérő információ: 
 
A címképen ábrázolt kártya kiterítése, a kártya bedobása a játszma végét, az életfordulót jelenti, amely 
után vagy befejezzük a játékot, vagy új, eltérő összetételben megismétlődő analóg leosztás következik. 
Ha még nem merült ki az élőrendszer minden lehetséges, szabályos élettéri variációja, akkor eltérő 
variációkban új, életváltozatok alakulhatnak ki, és a mérsékelt másság közelében fejlődő élet tovább 
virágozhat. Ha azonban az élőréteg genetikai variációs lehetőségei kimerültek, akkor csak friss, de nem 
teljesen eltérő, nagy azonosságú, de kellő másságot is tartalmazó idegen genetikai anyaggal lehet a 
kimerült biodiverzitáson javítani. Ilyenkor az eltérő összetételben folytatódó evolúció helyett élőrétegi 
szinten bekövetkező megtermékenyítés és gyors élettéri átalakulás, jelentősebb, makroevolúcióként 
ismert környezetváltozás alakul ki. Ilyenkor sokan végleg befejezik a játékot, mások csak egy időre 
szállnak ki az élet körforgásából, és vannak akik eltérő összetételben, a nagyobb bonyolultság vagy a 
nagyobb együttműködés lehetőségei felé, más leosztásban tovább folytatják az életként ismert 
változást. A makroevolúciós időszak olyan gyors átkeveredés, amelyben a sok egységből álló 
szervezett élet először egy kellő azonosságú, friss információt hozó megtermékenyítő vendég által 
lebontásra kerül, majd a kisebb és még kellően jó alapegységekre szétbontott részecskék eltérő 
vegyületbe összekeverése után új de a korábbitól eltérő sorrendet, eltérő új minőséget alakítunk ki. Erre 
jó a kártya, mint jelkép, de a kártyában a véletlenszerűen összekeveredett lapokat a játék során 
párosítjuk, tehát így növeljük, és eltérővé fejlesztjük a rendezettségüket. A kártya újrakeverése a 
sokféleségében elszegényedett, rétegekben elkülönült, monokultúrássá vált állapotot megszűnteti és a 
magas biodiverzitású vegyes, átlagos állapotot hoz létre, amelyben az élet egyik legfontosabb célja, az 
egyéni fontosság, a kiemelkedés, a másság és a hasznosság elismerésének a vágya ismét működhet.  
A magukra hagyott élettelen dolgok nem változnak, csak ha valami megváltoztatja ezt az állapotot. Az 
élet az, amely képes a magára hagyott dolgoknak a rendetlenség felé ható, entrópiába vezető állapot 
változtatására, és szintén az élet az, amely képes a rendezetlen entrópikus állapotokból egy eltérően, a 
kedve szerint átrendezett környezet módosítására. Az időben és áramlási ciklusokban változó dolgok 
természetes fejlődése a dolgok összekeveredése, nemcsak a nagyobb bonyolultság, hanem az 
azonosság és az egymással egyensúlyba kerülés, a helyes arányok megőrzése felé halad. Ilyenné válik a 
magára hagyott rét, az erdő, a természet eredendően a sokféleségre, az egészséges nem kivételezett 
életversenyre törekszik. Ezt a sokféleséget nemcsak magas biodiverzitásként, hanem a hatások 
egyenlőségeként, a sokféleséget tartalmazó erdő maga biodiverzitásaként, izotróp környezetként és a 
környezettel szimmetriába kerülés kialakulásaként ismerjük. A mezsgyében és a sokvirágos tarka réten, 
az élettér szereplői között, a változás során folyamat szimmetria, időbeli hatásszimmetria alakul ki, 
amelyben a vegyessé, sokfélévé váló környezet sokáig együttfejlődik és csak lassabban, a körülmények 
jelentős megváltozása esetén alakulnak át mássá, rosszabbá az arányok. Feltételezhető, hogy a 
természet alapállapota a nagyobb egyensúly, az izotróp tér, amelyben a sokféleség egymással 
aránytartóan sokáig békés lineáris, megérthetően telő idő versenyben fejlődik. Azonban a magas 
biodiverzitás és a természetes egyensúly fokozatos romlása miatt az arányok idővel megváltoznak, 
valamely szervezett rendszer elemei, a felettük álló fogyasztók visszaszorulása, vagy éppen elhalása 
miatt túl nagy dominanciába kerülnek. Amikor a szimmetria felborul, és a sokféleség az egyféleség 
irányába nagyon eltolódik, a szervezett élettereken áthaladó hatások egyre gyorsabban áramolnak át, 
felpörgetve ezzel az idő ritmusát. Minél kevésbé van kitöltve sokféleséggel, magas telítettséggel, 
életfelületekkel egy élettér, annál nagyobb benne az életrés, annál gyorsabban vágtat át e téren a 
környezetet és később az elromlott helyzetet is megváltoztató idő. Ha azonban az élettér egymást 
kiegészítő, a tér gerjesztését megfelelően szabályozó, egymással hatásegyensúlyban lévő sokféleséggel 
megfelelően kitöltött, akkor az áthaladó, egyensúlyt igénylő lélekinformáció és a lendület 
megszelídíthető, maradásra, késedelemre bírható, és ekkor az ismét lineárisra, kiszámíthatóra lassuló 
életidőben, az élet szépsége újra kiélvezhető. 
 
A terekben kialakuló erőviszonyok, a nagyobb azonosságú életképesség megtartási lehetősége azonban 
nem örök, és a környezeti hatások állandó változása a kialakult szimmetria állapotát folyamatosan 
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módosítja, aktualizálja, frissíti. Az időben változó tér lokális szimmetriától nagyon eltávolodó 
életeknél, anyagoknál, valóságnál, az élet jósága, a jó élet illúziója szertefoszlik, és a megfelelően 
kevert állapot helyett egyedül tartósan életképtelen, szimmetriahiányos monokultúrák alakulnak ki. A 
természetben azonban nemcsak minden lehetséges állapot kialakulhat, hanem szükségszerűen ki fog 
alakulni. Ha a jó kialakul, az életnek rossz állapotok is ki fognak alakulni. A tér két szélsőséges, az 
átlagos állapottól a jóra és a rosszra elkülönülése a természet szükségszerű, elkerülhetetlen lehetőségei, 
amelyek időben eltolt párban vannak egymással akkor is, ha helyileg, lokálisan elkülönülnek, de az idő 
és az összefüggő tér szimmetriájában e két dolog összefügg. A rossztól elkülönülő jó időbeli lehetősége 
véges, mert a természetre hárított rossz mindig visszajön, ragaszkodik a szimmetria párjához, a jóhoz, 
csak időben váltakozóvá válik. Az átlagostól, a sokféleség magas biodiverzitású egyensúlyát jelentő 
szimmetriától a jó felé elkülönülő élet, a tér más részére elkülönített rossztól csak egy időre tud 
megszabadulni, a lineáris időszak után visszajön a másra terhelt rossz, és ilyenkor gyorsan változóra, 
nem kiszámíthatóra fordul az idő. Az egymástól különbözőre, szegényre és gazdagra, információban 
jól tájékozottra és információkban hiányos, energiában sűrűbbre és energiában szegényre 
differenciálódó élet, ha eltérővé válik, elkülönül egymástól, de az Egy-istenként ismert közös térben ez 
az elkülönülés csak időleges állapot, amely az idő buborékába bezárt közös térben véglegesen nem 
lehetséges. A környezet nem tűri a lokális életterekből a környezetbe exportált rosszat, a helyi jó miatt 
a máshová tolt túl nagy terhelést, a valahol nagyon jóra, és a máshol tartósan rosszra elkülönülő, másra 
hárított rendezetlenséget. Ilyenkor a Gondviselés beavatkozik, és nagyobb szimmetriát, eltérő 
rendezettséget, jobb keveredést hoz létre. Ha azonban az élet, a környezet, a nagyobb köztudat 
beavatkozik a természet állapotát elrontó rendezettségébe, és a nagyon elkülönült dolgokat, a korábbi 
állapotokat helyreállító, egymást kiegyenlítő átlagos párokba kapcsolja, akkor az ionosan elkülönült 
mono állapotokból ismét megfelelően keveredő, a nagyon jót és a nagyon rosszat átlagosra vegyítő élet 
alakul ki. Nem a sokféleség hozza létre a káoszt, hanem a rossz keveredés, az együttműködés hiánya, 
az elkülönülés, a helyi túl nagy különbség kialakulása, a jónak a rossztól elkülönülése. Ez 
hosszabbtávon életképtelenséget okoz, rétegesre bontja a teret és darabosra, jó és rossz életre, és 
elmúlásra tördeli az időt. A rossztól elkülönülő jó élettér illúzió, nem végtelen lehetőség, amely 
felgyorsítja az időt, és a jelenünket a káosz felé eltoló, a rossz felé fejlődő természetet, a 
szervezettséget leszabályozó makroevolúciót vált ki. Éppen ezt az időszakot éljük … 
 
Az újraosztás, az élet periodikus, eltérő összetételben és eltérő környezetben némileg másképpen 
történő analóg megismétlődése. Amikor az életterek, a már nagyobb energiaszinten szervezett 
rendszerek elöregednek, mint együttváltozó mikrokozmoszba szervezett individuum közösség elhalnak 
és felbomlanak, de a bennük élő analóg, kisebb energiaszintű, eltérő állapotban lévő, magasabb 
biodiverzitású egyedek jelentős része, képes a kialakuló környezetváltozáshoz alkalmazkodni. A 
felbomló szervezettségben az energia elosztása, a rendezettség és az áramlás iránya megváltozik, és az 
addig az energiát magába áramoltató, már nagyfogyasztó túlcentralizált élettér a környezet számára 
hasznos részecskéket exportáló energiaadóvá, elnőiesedő, melegfúziós szervezetté válik. Az ellátatlan 
területre ilyenkor beáramlanak az idegen élettermékek, amelyek keverednek a már ott lévőkkel, ott 
élőkkel, és az elhalt, megváltozott, határozatlanná vált rendszer szabadabbá vált energiáját sokan a 
maguk hasznára megcsapolják. Ekkor nem az egész, hanem a benne szimmetriahiányosabban 
továbbváltozó részek fejlődnek, de a leosztások, az élet lapjai rendszeresen felcserélődnek. Néha a 
királyok elszegényednek, értéktelenné válnak és a megváltozó rendben a parasztok a munkások, az 
együtt élő tömegek egy időre felértékelődnek. Az új rendben azonban erősen megváltoznak az 
életáramlási szabályok, és ha eddig az építés, a jó dolgok egymáshoz halmozása volt a cél, ettől kezdve 
a tőke bontása, saját részre elkülönítése, az energia másoktól elvonása válik újabb céllá. A közös 
életáramlás liberális, látszólag nagyobb szabadsága azonban káoszhoz, rendezetlen, szervezetlen 
állapotokhoz vezet. A központilag gyengén szervezett, a közös tudat által nem jól irányított, kertész 
nélkül hagyott életben megváltoznak az értékrendek, idővel minden összekeveredik, és az élet is 
értéktelenné válik. Az élet ezen időszaka a visszafejlődés, a makroevolúció, a szerveződési ősz, a 
lebomlás időszaka, amelykor a tavasszal felfejlődő állapot lenullázódik, és az élet leépülés közben a 
kezdeti állapotába visszafejlődik. Ilyenkor összekeverednek az élet kártyái, és miként a 
kártyajátékokban is rövid ideig tart a keverés, a makroevolúcióban is új keverékek, a korábbi állapottól 
eltérővé váló környezetben más leosztások, új laposztások, eltérő vegyületek alakulnak ki. 
Az élet kártyái, a vegyülés lehetőségei a határfelületeken áthaladáskor átkeverednek, újraosztódnak, 
eltérő leosztásokba fejlődnek. A régi, de elhalt, felbomlott szerveződésekből kiváló részecskék, más 
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szerveződésekbe mennek termelni, fejlődni, amelyből eltérő keverékek, megváltozó vegyületek, és 
újabb élettermékek, sikeresebben szervezett új közösségek fejlődnek ki. 
 
Az újraosztás, lehetővé teszi az addig szegény, kihasznált szerveződések eltérő vegyületbe, más 
közösségekbe épülését, a közös rendszerben áramló energiacsatornákhoz a sikeresebb hozzáférést, az 
egyenletesebb elosztás, az újraosztás kialakítását. Az újraosztáskor a makroevolúciókor egymástól 
elkülönülő jó és a rossz újrakeveredéséből új lehetőségek keletkeznek, amely más összetételű átlagokat 
és a korábbitól eltérő különbségeket alakít ki, és ezzel a statisztikai igazság kialakulását is lehetővé 
teszi.  
 
Miként a kártyában, a véletlen leosztás, a szerencse a játékos tudásával párosulva eltérő lehetőségeket 
hoz létre, a rossz élet felbomlása, az élet kártyáinak az újrakeverése is megváltoztatja a szélsőséges 
állapotokat, és új kezdeti rendezettséget kialakítva, eltérő eredőjű életperiódusokat indikál. 
 
 
 

Az újraosztás tervezett tartalom jegyzéke: 
 
 
Az élet túldifferenciálódása 
A genetikai variációk kimerülése 
Az életterek túlnépesedése, az azonosság elkülönülése 
Az életterek biodiverzitásának a romlása 
A szervezett rendszerek gazdasági eredőjének az elromlása 
Az élet lapjainak az összeomlása 
A szervezett rendszerek összeomlása 
A nagyobb rendszerek halálának a környezetre ható következményei 
Az Égindulás, földrengés, szökőár kialakulása 
Amikor a téráramlás és a változás felgyorsul 
Az élőrendszerek kaotikus, szerveződési őszi időszaka 
A rend és az életáramlás irányainak a megfordulása 
A pünkösdi királyság, a kisebbség átmeneti uralkodása 
Nyertesek és vesztesek 
A játszma vége 
Az élet szereplőinek, a játszma résztvevőinek az összekeveredése, majd lebomlása, 
A kártya keverése és az élőcsomag letisztulása 
Az élet letisztulása, és eltérő minőségbe vegyülése 
Újraosztás, eltérő életbe átszerveződés, más szervezetek építése 
A kiegyezés és a párkapcsolatba épülés, az utód foganása 
Új életáramlás kialakulása 
A Kisded, az utód megerősödésének a feltételei 
A mennyei szabad életáramlás feltételei a védett életterekben 
A szabad áramlás korlátozása, az életterek és az életetek négyévszakos fejlődése 
A szerencse és a tudás a lehetőséget, a gondviselés a korlátokat biztosítja 
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Aspektus 22 
 

Az Isteni tér rendje 
 
A könyv összefoglaló anyag, amely nemcsak a Világunk és a létezés lehetőségeinek, működésének a 
törvényszerűségeit mutatja be, hanem a tágabb Mindenség azon rendjét is, amely lehetővé teszi a 
periodikus élet megmaradását, a folytonosságba épülő élet körforgását. 
A könyv a János evangélium, a szentírások, az ó és az Újszövetség, az élet védelmére, a 
megmaradás segítésére írott könyvek folytatásának is tekinthető, amely kiegészíti és az 
élőrendszerben a helyére teszi, Darwin Evolúciós elméletét, és Einstein által a dolgok relatívságának a 
megértéséről szóló felismeréseivel közös rendszerbe integrálja. 
 
Az Isteni rend, a közös életterünkben kialakul változás szabályait mutatja be, amelyben statisztikai 
eredővel a rend és az igazság működik. Bár a tartós, állandó rend csak az illúzióink képzeletében él, 
rövid ideig részesedhetünk benne, de tartós ideig e rend körül váltakozó lineáris élet is a lehetőségünk 
részét képezi. Az átlátható rendben elkényelmesedő, unatkozó élet azonban a rendetlenebbül élő fekete 
gazdaságban sokszor gyorsabban fejlődik, és ilyenkor az energia a fekete gazdaság felől a fehér, 
átlátható valóság felé áramlik. Ekkor a tér, az idő és a változás átláthatósága csökken, és a dolgok egyre 
zavarosabbá válnak. Ha a két gazdaság, a fekete és a fehér, a korrupció és a rend, a bepiszkolódott tőke 
és a munkával keresett tiszta pénz összekeveredik, akkor a fekete pénzek is őket tisztára mosó változást 
igényelnek. Ilyenkor a tiszta pénzek elértéktelenednek, kivonódnak, talonba és a bankokba kerülnek a 
gazdasági rendszerekből. Ha a megszokott rend helyett egy eltérő rend alakul ki, amely a szokásostól 
visszafelé fejlődik, akkor az Isteni tér, a Gondviselés rendje helyett, átmeneti ideig piszkos rend, 
pünkösdi királyság alakul ki. Ilyenkor egy ideig nem a Mindenható, a nagyobb környezet határozza 
meg a környezeti változás lényegét, az életáramlás irányát és célját, hanem az egyre gyorsabban 
változó, felpörgő anyagi centrumokba szerveződött, de onnan már menekülő, több fényt igénylő élet. 
 
A létezés, a változás statikus és a dinamikus lehetőségeit is magában hordozza, de mi eddig csak a 
dinamikusan változó életre figyeltünk. A létezésben dinamikusan változó élet azonban nem tudna 
megélni statikusan változó környezet, és általa ki nem számítható rend nélkül. A közös élettérben 
kialakult változás egyidejű összetett eseményrendszert képez, amelyben bár végtelen sokféle egyidejű 
változás létezhet, a tudat azonban csak az általa megfigyelhető, már megismert, és ezért kiszámítható, 
neki jelentős változást okozható eseményekre, az általa megérthető folyamatokra koncentrál. Mi még 
csak néhány esemény egyidejű változását vagyunk képesek egyidőben megfigyelni, követni, azonban a 
térben vannak szimultán játszmák és összetettebb, fejlettebb játékosok, akiknek, az általunk káosznak 
nevezett egyidejű változás is átlátható, megérthető eseményrendben fejlődik. A rend fejlődése a tudat 
fejlődését követi, ezért a még nem eléggé fejlett tudat nem tud a teljesen védtelen, az egyidejűleg 
minden dimenziójában változó kaotikus valóságban élni. Az Isteni tér rendjében az ilyen végtelen sok 
egyidejű változás lehetősége a csillagokba és a nagyobb szerveződések központi részébe lokalizált, 
amely életcentrumokban csak a legfejlettebb, a magas változássűrűséget is követni képes 
szerveződések tudnak életben maradni, a folyamatos változásban állandóan átalakuló rendet 
megtartani. Az ilyen gyorsan változó terekből a kevésbé fejlett élet kiszorul, és a lassabban változó 
környezetben alakítja ki a saját tudata által követhető rendet. Azonban a magas változássűrűségű 
térrészekben, az életcentrumokban is szükség van e terek szervezettségének a fenntartására, a nagyobb 
rendbe illeszkedő működtetésére, ezért a tudatfejlődés, fejlesztés egyik célja, hogy e sokaknak pokoli 
életterekben a relatív, fenntartható rend megmaradjon, amely a nagyobb rend, a tágabb isteni tér rendjét 
hivatott szolgálni. 
Az életérzés a rend megtartásához, a környezetben kialakult változás megérzéséhez kötött. A tudat nem 
tud általa meg nem értett változásban fejlődni, azonban a nála kisebb energiaszintű kényesebb, 
érzékenyebb érzés magasabb frekvencián és nagyobb szimmetriát, nagyobb rendet igényelve változik. 
Ha a tudat már nem tudja követni megértéssel a változást, akkor a kisebb energiaszintű részecskék 
érzésekre alapuló javaslatai bekerülnek a megoldási lehetőségek, az élet céljai közé. Ezek az érzések 
azonban a többségükben nagyobb érzelmi töltéssel bírnak, nem szükségszerűen a hideg racionális 
irányba viszik a változás fejlődését. Ilyenkor a piramisrendszerű diktatúrák irányába fejlődő rend 
helyett, az érzés elvárásaira alapuló eltérő, érzelmi alapú rend, érzelmi alapon irányított élet fejlődik ki. 
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Az Isteni rend, az együtt fejlődő sokaság nem teljesen megszervezett érzelmi rendje felé fejlődik, 
amelynek a nagyobb szabadság felé haladó ágában a szervezettség az együttműködés csökkenése és a 
káosz felé növekszik, de az ezzel párhuzamosan a sűrűsödés felé fejlődő másik ága a nagyobb diktatúra 
és a racionális rend, a fegyelem és a személyi szabadság csökkenése felé halad.  Ha a két eltérő irányba 
fejlődő rend, a közös tér azonos pontján és azonos téridőben egymással összeütközésbe, impulzusba 
kerül, a két rendszer, az atya és a szentlélek összekeveredik, amelyből új élet, továbbélő utód alakul ki. 

 
A könyv az Aspektus könyvekben megismerhető természeti erők változásáról, az anyag és az 
élet, a létezés rendjéről, az élőrendszer rendjéről szól. 
 
 

Az Isteni rend tervezett tartalom jegyzéke: 
 
 
Az Életalapító 
Az Isteni tudatok lokális helye a térben 
Élet és az Isten 
A változás megmaradása és fejlődése 
Az időbuborék, az életbuborékba zárt változórendszer 
A tér belső szerkezetének a fejlődése 
Az Isteni tudati közösségek szerepe az élet és a változás rendjének a szerveződésekben. 
Az Isteni rendszer működése a jelenünkben és a téridőnkben: 
A természet rendje 
A változás rendje: 
Rend a rendszerben: 
Rendszer a rendszerben: 
A fraktálrendszerbe épülés, összetett életpiramisokba épülés 
Az együttáramlás kialakulása 
A nagy energiaszintű impulzusok elkerülési lehetősége 
Az időspirálba fejlődés 
A Kozmikus Kresz, a Közlekedés Rendjének a szabályai 
Az életáramlás rendjének a szabályai 
A Kozmikus turizmus kialakulása 
Az ember szerveződés helye és szerepe a nagy rendben 
Az emberi minőség továbbfejlődése 
A jövő lehetőségei 
A Földi változás további lehetőségei 
Ember a térben és a kozmikus időben 
Emberi tudati kapcsolat a mikrovilágban 
A kozmikus rendszer részévé válás 
A tudat és az érzés Istenné válása 
A lélek közös lélekbe kapcsolódása 
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Aspektus 23 
 

A Természet működését és az élet szabályait ismertető könyvsorozat utolsó előtti könyve 
 

Az Elporlódás tartalom jegyzéke: 
 
Téma:           oldalszám 
Bevezető           2 
Az életbe szerveződés:         4 
Az élet felülete:          9 
A sűrűség és a felület arányai:        12 
Amikor egy szerveződéssel szemben elveszik a bizalom:     20 
A felület és a térfogat aránya         22 
A napfogyatkozás          23 
Az árnyék és a fény, A fénynyomás arányai:       25 
A fehér felhő:            27 
A fekete felhő:           27 
A Nap lesikló sugarairól          29 
 A fókuszállás és az anyagba, nagyobb egyedsűrűségű szervezett rendszerekbe épülés     29  
A bonyolultság, és a korábbi tudás egyre nagyobb szervezett rendszerekbe társulása, 
halmozódása:            54 
Az élet forrása:           63 
Az élet kozmikus forrása:         64 
A fej, tor, potroh, a háromgenerációs galaxis család együttműködő szerveződése:  66 
Egy kis futurisztikus kitérő:         70 
A szerveződési bomlás folyamata, az elporladás      73 
A szemünkkel is észlelt információ azt a hírt továbbítja, hogy nem vagyunk egyedül 75 
Az arany fehér porhoz kapcsolódó, a megértést segítő analóg információ   76 
A szaporodási hullám kialakulása és élőrendszerre ható következménye:   77 
A csillagok halála, átalakulása, a szerveződési rend nagy energiaszintű megváltozása: 80 
A jelen idejű energiafelhasználás kialakulása, a kisebb szerveződéseknek élettereket adó 
nagyobb szerveződések középkorúvá válása:      83 
A Föld a középkorúvá válása, során fontos fejlődési szakaszba érkezett.    86 
Az elromlott szervezetek megjavítási lehetősége      92 
A tojás állapot kialakulásáról:        94 
Az élőrétegek szaporodása:         95 
Mengyelejev féle táblázatba is csoportosítható térállapotok tulajdonsági lehetőségei 102 
A környezetváltozás megkezdődése és a vízözön kialakulása:    106 
Epilógus: 
A melegfúziós fejlődés végállomása        114 
A hidegfúziós állapot végállomása:        114 
 
 
 
Az Internetről másolt anyagok jegyzéke: 
DNS-minta az űrködben  Index   2006. március 18., szombat 13:00   69. oldal 
Izzó gázgömbben a Naprendszer Index 2006. június 23., péntek 10:25   78. oldal 
Óriási csillagrobbanás volt a cunami másnapján     81. oldal 
Veszélyessé vált az új ózonlyuk Közép-Európa felett  eurohirek.hu 2005. június 24., péntek    91. oldal 

Ritkul a Föld atmoszférája 2004. február 10. 15:59 [MTI]    92. oldal 
Mengyelejev féle periodikus táblázat  Az Internetről a Vikipédiából              103. oldal 
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Elporlódás 
Könyvismertető          Aspektus 23 
 

A könyv, a természet működését bemutató, ismerettágító, 24 kötetből álló könyvsorozat utolsó 
előtti könyve. A könyv előzményekre épülő olyan információs tanulmány, amely feltételezi, 
hogy a könyvet olvasó, az életben megszerzett, az anyagról és az életről szóló, a természet működését 
megfelelő összefüggésében, teljességében bemutató, a természetet ismertető könyvek, vagy más úton 
megismert információk tudatba épülése, vagy/és az Aspektus könyvek olvasása során, már 
megszerezte azokat az ismereti, információs alapokat. A meglévő tudásra a könyvbe 
szervezett információs anyagot ráépítve, megismerheti az olvasó a környezetként ismert 
teljességben, a Természetben kialakult életváltozási megoldásokat és szabályokat. 
 

A rendezett áramlással rendelkező térrészekben az Isten sokféleség állapotában változó 
részecskéi különféle együttműködő szerveződésekbe, együttváltozó anyagokba, közös 
életterekbe és másoktól eltérő irányokba fejlődő, eltérő dolgok felé szakosodó, az életteret 
megfelelően kitöltő egyedekbe épülhetnek. 
 

Az elporlódás, a lét és nemlét váltakozásáról, az elhalás és a lebomlás után eltérő összetételbe 
átszerveződésről, az anyag és életcseréről, az életváltás mikéntjéről és szükségességéről szól.  
Az Aspektus könyvsorozat 23. könyve, a differenciált különbség időben általában lineárisan 
változó állapotához vezető folyamatokat, a bolygók, csillagok forgásának az okait, a 
létezéshez és az élethez szükséges központi szervezés, a gondviselői irányítás fontosságát, és 
az elromló szervezettségű rendszerekbe beavatkozás megoldási lehetőségeit mutatja be. 
 

Porból lettünk és porrá válunk. A mondat valóságot jelent, az élet és az anyag a 
csillagokban és az Isten malmaiban, a még nagyobb részecsketömeg együttélését biztosító 
szervezett rendszerekben valóban elporlódik, elgázosodik, az általunk még felismerhető pornál 
sokkal kisebb, Quintesszenciaként is ismert, a csillagközi térrészeket kitöltő, de tudati 
állapottal bíró kis tömegű egyedekre, részecskékre bomlik. Az élet szerveződésből 
szerveződésbe, életterekből életterekbe vándorol, és miközben él és fogyaszt, elszennyezi, 
megváltoztatja a környezetét, ezért periodikusan kénytelen elhagyni az általa a saját típusú 
életváltozásra alkalmatlanná tett, nagy azonosságú szervezetekkel megfertőzött térrészeket. 
 

Az egyistenhit kialakulása és a bibliák keletkezése előtti időkből, ismert leíratok, még nem 
vallásos alapon feltárták az előttünk élők rendkívüli természeti eseményekre vonatkozó 
megfigyeléseit, amelyekben a saját tapasztalások keveredtek az elődeik tapasztalataival, 
valamint módosultak az utódaiknak kicsit eltérően átadott, azok által sokszor másképpen 
értett, másképpen megfigyelt, eltérően átélt tapasztalásokkal. A János evangéliumaként 
ismert Apokalipszis, (az eddig nem ismert ismeret, azaz) az ismeretlen tudás feltárásról szól.  
A könyv olyan, az időben gyorsabban változó életből már perifériákra került, már a többségtől 
elszigetelődött kívülálló megfigyelő érzéseiben és a tudatában átélt, kis energiaszintű 
részecskék elbeszéléséből megismert lehetőségeket írja le, amely bármikor ismét 
megismétlődő történetként lezárhatja az evolúciós fejezetünk további romlását. János Apostol 
könyve nem a vallásról, hanem az élet törvényszerűségeiről, a létezés és a nemlétezés 
váltásáról, a már megismert élet után, az eltérő minőségben folytatódható más élet, a más világ 
lehetőségeiről, az elmúlásról szól. Az Elporlódás ugyanezzel a témával foglalkozik, csak már 
sokkal nagyobb felbontásban, részletesebben is bemutatja azt a természeti folyamatot, amit mi 
elmúlásként és elhalásként élünk át, de a bennünk már rossz sorsban és igazságtalan 
körülmények között változó részecskéink túlélőképes, ezt követően jobb sorsba kerülő 
egységei, a régi szervezettség megváltozását, a kialakult rend, rendszer felbomlását 
felszabadításként, feltámadásként, újjászületésként élik meg.  
 
Mivel e könyv témája csak az elporlódás, ezért az Aspektus könyvsorozat utolsó, a 24. 
könyvébe leírt Feltámadással, az Aspektus könyvsorozat témazáró könyve foglalkozik. 
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Aspektus 24 
Az élőrendszer és a Természet működését bemutató Aspektus könyvsorozat záró 
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Feltámadás 
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Könyvismertető 
 
A kezdetben alacsony életnyomású, mennyei térrészekben, a még fiatal és egységesebb 
életbuborékokban, sokkal kiegyenlítettebb az élet. Mivel az ilyen térrészekben nem alakul ki, vagy már 
megszűnt a korábbi diktatórikus állapot által létrehozott lényeges különbség, a környező nagyobb 
életnyomású térrészektől határfelületekkel sikeresen elszigetelődő térrész gyakorlatilag egy Univerzális 
lénynek, a részecskéivel sikeresen együttműködő teljesebb egésznek, egy új szervezetnek tekinthető. E 
térrészekben az átlagos energiaszint nem kisebb, mint a jobban differenciált, szabadnak titulált 
térrészekben, de sokkal egyenletesebben oszlik el. A nagyobb azonosság miatt sikeresebb az 
együttműködés, nagyobb a hit az egészben, a jóban, a másokba és egymásba vetett bizalom. Az ilyen 
tér egyértelmű rendezettséget örököl az elődterektől, jobb elosztást és sikeresebb keveredést, amelyet 
sokáig megtart, és a sokáig azonos cél felé rendezett életáramlás magas eredő tudású társadalmat, 
jobban szervezett rendszert termel ki. A közös cél, nem a mind nagyobb gazdagság, a mind nagyobb 
energiaszint különbség elérése, hanem a mind nagyobb tudás, a sikeresebb együttműködés, a 
hasznosság, a személyi létezés kölcsönös elismerése és megtartási lehetősége. A hidegfúziós örvény 
diktatórikus szervezett rendszere, valódi tudás alapú társadalmat hoz létre, amely sokkal többet tud, a 
belső határok, a megosztottság és elszigetelődés hiányában teljessé váló szervezeti rendszer, a sok 
kisisten helyett Egy-istenné váló tér működéséről. A rend, a tudás és az érzés harmóniája e 
szervezetekben éri el a tökéletességet, a teljességet, amikor a mások segítése, az együttfejlődés 
lehetősége, az egyének hasznossága értelmet ad az egyéni létnek. Amikor a környezetből beáramló, 
a közösséget megfertőző vírusok idővel elrontják e paradicsomi állapotokat, a szervezettség és a rend 
csökken, a tudás az eredendő egész megértése, különálló részekre, résztudásokra bomlik. Az egész 
rendszer együttműködését, az élet lényegét már nem értő állapot felé fejlődés megváltoztatja a tér és a 
tudás, a szervezettség és az ösztönös külön cselekvés lehetőségét. Az ideális állapotról visszafelé 
lejátszódó evolúciós folyamatban a differenciálódás felerősödik, az összetett tudás részekre bomlik, és 
miközben a megismerés a fraktálrendszer végtelen felbontás lehetősége felé fejlődik, amelytől a közös 
tudat már nem tudja a fontos részeket egy közös tudásba, összefüggő és megérthető egészbe szervezni. 
Amikor egy rendszer eléri a tökéletességet, a továbbfejlődés tehetetlen vágya miatt a legjobb 
állapotánál mindig továbbfejlődik. A legjobb állapoton túlfejlődés azonban visszafelé vezet, és a 
legfejlettebb állapotokból a részletek megértése felé túlságos elfejlődés, a lényeg megértésének az 
elfelejtéséhez vezet. Amikor az élet jelenje elhagyja a toroid szerkezetek legfejlettebb, de még 
együttműködni képes állapotát, a toroidok külső részei felé áramolva, a korábbi irányhoz, közös célhoz 
képest visszafelé kezd fejlődni. 
Miképpen azonban a túl jó elkülönítése kitermeli a jó élettől elkülönülő túl rossz kifejlődését, az 
összetett isteni tudástól elkülönülés, a részletek megértése felé fejlődés is kitermeli az egyre bölcsebbé 
váló, és a folyamatok lényegét, egy idő után megértő isteni tudati állapotokat. Ha a tudatfejlődés eléri 
az életterek legdifferenciáltabb toroid szűkületét, a magas szimmetriában változó más élőrétegbe, a 
törzsbe kerül, ahonnan már nemcsak a fa addig különlátott apró részleteit észleli, hanem rálátása 
keletkezik a részletek egésszé összefűződésére, és ezzel a részletek egymástól függőségét is megérti. A 
tudás fája a sikeresebb szemlélettől ismét kivirágzik, és a megértés apró részleteit a megújuló tudat 
közös tudásba, új egységbe szervezi. 
 
A történelmi múlt társadalmi, szervezettségi állapotában kevesebbet tudtak a részletekről, de ismerték a 
már megismert részek egymással való összefüggéseit, így az elődeink az élet működéséről még 
univerzálisabb tudással, a megértés lehetőségével rendelkeztek. A szimmetriában változó világban, a 
kezdőpont egyben végpontnak tekinthető, és a toroidok belsejében lévő magas szimmetriájú kezdetek, 
egy előző életszakasz, nem teljesen azonosan megismétlődő, analóg élettörténet újra lejátszódásának 
tekinthető. Ha ismered egy ilyen, önmagába visszafejlődő periódus kezdetét, ritmusát, a folyamat 
lejátszódását, akkor egyben megismerted a folyamat végpontját, a teljesebb szimmetria periodikusan 
kialakuló későbbi állapotát. Ez az az időpont, térállapot, amikor a tér addig a részeket a tudat és a 
megismerés elől elzáró határai leomlanak, és az egyre nagyobb szintre kiterjedő, már nem lineáris 
ütemű globalizációban a széttördelt részekből ismét egy új nagyobb egész, olyan utód szervezet 
születik, amellyel egy kevésbé, vagy jobban differenciáltabb mindenségben az Úr, egységes lélekként, 
tiszta kisdedként, főnix madárként, közös tudásként ismét újjászületik. 
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Végezetül egy kis ízelítő az élet nem annyira bonyolult történetéből. 
 

Az élet körforgása: 
 
A gazda elöregedése: 
A gondos gazdák által kezelt kertekben, rétekben, nem öregszik el a fű, a réten kivirágzó, 
kiteljesedő élet, mert a jó gazda periodikusan még az elöregedése előtt lekaszálja a 
takarmánynak valót. Az álatokkal nem kiégett, már energia nélküli elöregedett füvet etet meg, 
tesz el téli takarmánynak, hanem az ereje teljében éppen lendületes legnagyobb energiaszintjét 
elérő füveket, takarmányokat vágja le. Ezzel egyrészt magas energiaszintű táplálékot tud 
elraktározni a téli, energiahiányosabb időszakra, másrészt így tudja kivenni az adott ciklusban 
felhalmozódó legtöbb energiát az átlagos réteg terméséből. Ez gazdaságossági követelményt 
elégít ki, az élet nem lehet energia pazarló. Ha idejében levágja a kellő lendületben lévő 
fűféléket, még mielőtt azok kicsi, aurában átszerveződő részecskéi nem áramlanak egymással 
szemben, amíg nem alakul ki a tavaszi ciklus után a kaotikus időszak, akkor ezt az energia, 
amelyet különben a természetnek adnak le, az elfogyasztó állatban hasznosul, és benne 
szabadul fel. Ha csökken az elöregedő gazda időbeli feldolgozó képessége, és tartós 
időzavarba kerül, akkor egyre később jut ki a földjére, az életterébe, a birtokára, és a késése 
miatt a takarmánynak való elöregedése sokkal előrébb jár, ezért már csak kisebb energiaszintű 
elszáradó takarmányt tud levágni. Az energiadús magokat már elhullató széna már nem sok 
energiát tartalmaz, ráadásul a száraz takarmányból a forgatás és a szállítás közben újabb 
veszteségként kipereg a megmaradt magok jelentős része. Az ilyen az életben és a sok 
munkában megfáradó gazda állatai, jószágai egyre rosszabb minőségű takarmányt kapnak, 
amelynek már nehezebb az emésztése, amelynek már túl kicsi az energia tartalma. Az ilyen 
állatok emésztése romlik, egyre kevesebb idő alatt egyre gyorsabban kell feldolgozni a 
bendőjükben kifejlődött szimbiótáknak, a nehezen hasznosítható takarmány lebontását, 
természetes hogy a túlhajszolt lények nagyolnak, egyszerűsítenek, megpróbálják tartani a 
rájuk kényszerített tempót, ezért az emésztőrendszer minősége, a belső élet energiahasznosító 
képessége, hatásfoka romlik. Az elöregedő gazdának lefogynak az egyre kevésbé terhelhető 
jószágai, csökkennek a lehetőségei, elszegényedik, a környezet igényéhez viszonyítva 
elégtelenné válik az energiatermelő, megkötő, hasznosító lehetősége. A környezetben azonban 
a még időzavarba nem került, fiatalabb és dinamikusabb gazdák bírják a tempót, az 
életversenyt, ezért az elöregedőhöz képest előnybe kerülnek, dinamikusan fejlődnek, és 
hamarosan átveszik a tér gondozása, karbantartása, művelése, a körforgások fenntartása felett 
a stafétát. A rendszeresen művelésre, gondozásra kaszálásra nem kerülő térrészen, előretörnek, 
felszaporodnak és eluralkodnak a gyomok, nemsokára felveri a gaz és a dudva a gondozatlanul 
maradó rétet. A nagyobbra növő, sikeresebben korábban kezdő, több energiát a környezetből 
másoktól el és a szervezetébe halmozó gazok, elfoglalják a tér egyre nagyobb részét, elfogják 
a fényt és az isteni energiát a fejlődésnek később induló, még nem elég erős gyökerekkel 
rendelkező szerveződésektől. A differenciálódásban sikeres, egyre nagyobb hegemóniába 
kerülő, takarmánynak már nem alkalmas, az állatokat megmérgező elvénülő szervezetek 
nemsokára túl dominánssá válnak a kaszálón, és ha a gazdának már nincs ereje az egyenlőség, 
az egyenlő esélyek helyreállítására, a rétjét nemsokára felveri a gaz. A szomszéd, még fiatal és 
kellő szervezőképességű gazda bezzeg a vegetációs időben idejében kéthavonta levágja a 
rendet, és ezzel rendszeresen egyenlő esélyt ad a kaszálóban kifejlődő életnek. Ha az 
élettérben elöregedő, túl nagy hegemóniába kerülő gazt nem vágják le idejében, az elnyomja 
az életet, amitől az visszafejlődik, és a mindenkinek jó korábbi minőség, csak e gaznak jó, 
másoknak rossz életminőségbe visszafejlődik. A korábbi kellően tarka, magas 
biodiverzitású virágos rét, a már sokaknak rossz, a gaz által elnyomott kaszáló csak 
akkor válhat ismét együttfejlődésre, tiszta feltételű életversenyre alkalmassá, ha újra jön 
a kaszás és rendet dönt.  Ez ismét együttfejlődésre alkalmassá teszi a teret és az időt. 
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A továbbfejlődő élet útja, a Tao útja: 
 
A kaszálással a hegemóniába kerülőket periodikusan megfékező, rendszeresen egyenlő 
lehetőséget teremtő fiatal gazda a legnagyobb tápértékkel rendelkező még egyenlő 
energiaszintű, és kellő sokféleséggel bíró fűvel táplálta az állatait, amelyen az édes és 
energiában bővelkedő takarmányon fejlődő állatok szépen gyarapodtak, a magas tápértékű fű 
lineáris fejlődési időszaka után nemlineáris lebomlásban részesült az állatok bendőjében, az 
energia átépült a marha genetikai rendezettségnek megfelelőbb tömegbe, hús és tej 
állományba. A melegfúziós részecskék a magasabb változássűrűségű húsba épültek, az 
idősebb neutrálisabbak a perifériákba, és a bőr védőképességét erősítették, míg az átlagos és a 
legfejlettebb állomány, energiában dúsátlagos folyadék közegbe, a tehén utódait és az 
embereket is tápláló tejbe társult egymással. A magas tápértékű energiában kellően dús, de 
egymással még kellően egyenlő fű szerveződés, a tejtermelést megerősítve továbbfejlődött a 
nagyobb bonyolultság irányába, a fogyasztó szervezetbe társult a teret alapítók domináns 
csoportjával. A fűbe szerveződő, sokáig lineárisan fejlődő élet, a kaszálás során eljutott a 
folytonosság megszakadásáig, és a lebomló, őszi, nemlineáris időszakát már nem a saját lábán 
haladva, hanem a Tao útján áramolva érte el. Ez az út a rétről, a nagy azonosságú közösségtől, 
- ahol a fűszálak megszülettek, meglátták a napvilágot, ahol kifejlődtek és kellően nagyra, 
erősre nőttek, - a szüleiktől, a gyökereiktől, és a társaiktól elszakadással kezdődött, majd 
sorstársakra találással és utazással folytatódott. Az egyre több élményt szerző fűszál leventék 
előbb légióba, egymással nagy azonosságú áramlási rendezettségbe épültek, a társaikkal 
azonos irányba együttáramolva, szinte ellenállás nélkül a gazda pajtájába értek, majd az utazás 
fáradalmai után egy kicsit megpihenhettek, és a szénatárolóba kerültek. Végül a szénatárolóból 
a jászolba kerülve az isten egyik malmába jutottak, és a marhának az őrlőfogai között apróbb 
egységekre, sokkal kisebb energiaszintű szervezetekre bomlottak vissza. valamikor a foton 
sebességgel érkező, a fűbe átszerveződve másokkal társuló hidegfúziós részecskék 
elvesztették a lendületüket, elvesztették az áramlási képességüket, és a melegfúziós társaikkal 
együttsodródva határozatlanul áramlottak az őket elfogyasztó állat szájába. A részecskék 
többsége e gyors változás már nem tudta követni, megérteni, egyre kisebb egységekre 
bomlottak, visszafejlődtek és leépültek és a valamikori régmúlt, sokkal kevésbé bonyolult, 
kisebb tömegsűrűségű, egymással sokkal nagyobb azonosságú állapotukba bomlottak vissza. 
A kellően vegyes, fiatal és idős részecskékkel megfelelően keveredő átlagos fű állományban, a 
megőrlés és a megrágás, a darabolás közben, a szabad energiában fellendülés, látványos 
felszabadulás és gyors fejlődés kezdődött. A melegfúziós, nagyobb szabadságfokú nyári 
időszak, a szabad, egymástól kevésbé függő részecskék energiában kiteljesedés után a 
kaotikus ősz már gyorsan lezajlott. A marha élettérben, szervezetben, a hiányokat betölteni 
képes, munkát és a képességének megfelelő lehetőséget találó, kellő életrugalmasságú fiatal 
részecskék azonban csak addig a szintig bomlottak le, amíg újra el nem érték a korábbi 
határozatlanság állapota helyett a lendületes, hidegfúziós, indulatos állapotot. A nemileg is 
potenciális állapotba kerülő, egyre gyorsabb életáramlásra kényszerülő szervezetek egyre 
nagyobb körre kiterjedő életáramlása felgyorsult, és ez mindaddig tartott, amíg egy hasonló 
életcéllal, életiránnyal rendelkező, közel azonos fejlettségű, téridős struktúrájú, kellően tágas 
életbuborékában védelmet, megnyugvást adó melegfúziós női társra nem találtak. A korábbi 
már rossz kapcsolataikból felszabadult részecskék a Tao útján továbbáramolva, a visszanyert 
lendülettel behatoltak az azonos irányban áramló, hozzájuk képest többnyire nagyobb felületű, 
a túl nagy lendületüket csillapítani képes melegfúziós életbuborékok védettebb tereibe, és a 
társul választott életbuborék, élettér védelmében, közös tömeggel már képessé váltak 
határozott irányban áramolva a közös lendülettel a kisebb életnyomású tér irányába elhagyni 
az őket visszafejlesztő szervezetet. Mikroszintű egyesülés, globalizáció, párkapcsolat és 
üvegházhatás alakult ki, amelyben az újabb lokális, hozzámérhető életbuborékba bejutó 
hidegfúziós, férfias szervezet elvesztette a saját lendületét, az egyéniségét és a családi 
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közösségnek leadva az energiáját tartós együttáramlásba, a belső térben keletkezett 
mikroszintű impulzusokban családba szerveződött. Az együttáramlás során előbb az emésztő 
rendszerbe, majd a béltraktus végigjárása után a sejtekbe jutottak, majd társulva a hozzájuk 
kapcsolódó emésztőnedvekkel hol savasabb, hol lúgosabb környezetbe kerültek, amelyben 
megismerkedtek a fogyasztót kiszolgáló szervezet nagy azonosságú átlagos és domináns 
szerveződéseivel. A társulásnak hála, az érzékenyebb hidegfúziós neutron és az őt ekkor már 
védő melegfúziós társa nemsokára épségben átkerültek az oxigénben is gazdag véráramba. 
Megkezdődött a Canossajárás, a Tao útjának a belső élettéri, újra lineáris fejlődési lehetőséget 
adó szakasza, amelyben a véráram, a szervezet energiát szállító folyójában az egyre 
lendületesebben áramló, gyorsuló kapilláris, hajszálerek felé tart. A fogyasztói szervezet 
útvesztőin és labirintusain végighaladó részecskék egyre kisebb életnyomású, egyre külsőbb 
rétegekbe értek, amelyek egyre neutrálisabb, egyre elfásultabb, elöregedettebb 
szerveződéseknek energiát kellett szállítani, a lendületükkel segíteni kellett őket, a idegen 
szervezet elöregedett saját részecskéinek az életét megkönnyítő szolgáltatásokat kellett 
végezniük. Az egyikük kertésszé, a másikuk szobalánnyá, gondozóvá, cseléddé szerződött, és 
e folyamatban egyre nagyobb élettéri azonosságot, azonos tudati rendezettséget szerezve, a 
nekik korábban idegen és ellenséges környezetben kialakult életáramlási szabályok 
betartásával, idővel maguk is az élettér elfogadott részeivé, honpolgáraivá váltak. Mivel az 
élettérben a korábbi idegenek tovább szaporodtak az adott élettérben nagyobb azonosságú, 
már elfogadott társsal, az idegenség csökkent, és a családi szervezet harmadik, negyedik 
generációban már a környezet rendezettségének megfelelő, kellő azonosságú szervezetként el 
és befogadottá váltak. 
 
 
Az élet öregedése, a színjátszóról nézővé, szemlélővé fejlődése: 
 

Az élet azonban az őket befogadó élettérben is változik, fejlődik, és ha eljön az idő, elöregszik, 
és az idegen környezetben elöregedő, hidegfúziósból neutrálissá fejlődő szervezet 
szabadságról már csak álmodozó részecskéinek a gondolatai egyre többet a hajdani szabad 
életáramlás emlékekben megszépülő szabad szárnyalási lehetőségei körül forogtak. Eljött az 
elöregedés és a búcsú ideje, és az első generációnak még mindig szokatlan idegen 
környezetből az otthonba, az eredeti hazába, a régi szabad élettérbe, a nagyobb nyugalomba 
visszavágyás ideje. Amikor eljött a megbékélés, és a kaszás újra felbontotta a már csak 
megszokottságból együtt maradó, egymás felé neutrálissá váló kapcsolatot, a korábban 
egymással vegyülő, és ma már csak kényszerkapcsolatban együtt maradó szervezetek is 
elváltak egymástól. Amikor az elöregedett hidegfúziósból neutrálissá, fejlődő szervezet már 
nem tudta a környezetben felgyorsuló fejlődést követni, egyre jobban visszavágyott a hajdani 
vadászmezőkre, a szabad és még gondatlan áramlás lehetőségére. A kaszás, egy gyors és még 
fiatal neutron megtettet a kért változtatást, és a továbbfejlődő képesség elvesztése után az 
elöregedve részecskékre bomló, elhaló szerveződés részecskéi ismét szabaddá váltak. Miután 
az idős szervezet már nem tudott alkalmazkodni az életáramlás által igényelt változásokhoz, 
korszerűtlenné vált, és egy időbeli határfelületet, korszerűségi próbán, életvizsgán már nem 
ment át. A lélek elrendelte a szervezet szanálását, és az Isten malmában újra a részecskéire 
bontották a már elöregedett, elhasználódott, versenyképtelenné vált szervezetet. Előbb csak a 
család egyik tagja bomlott le, majd a másik, és a továbbomlási folyamatban, miközben a 
maradék energiájukat, a kezdetben kapott hajdani lendület maradékát, a hagyatékukként 
átadták a környezetben továbbélőknek, elpárologtak, sokkal kisebb, már egymáshoz sem 
kötött részekre bomlottak. Ismét eljött a szabaddá válás ideje, a végtelen szárnyalás 
lehetősége. Egy jelentős impulzus esemény következtében, előbb csak lassabban felfújódó, 
Orgon életbuborékként kellően kis térsűrűségű állapotba kerültek, majd egyre nagyobb 
lendületre jutva áramolni kezdtek az Isteni szabadság, az Izotróp térrész felé. A régi és már 
rossz kötődésektől megszabaduló, azokat maga mögött hagyó szervezet ismét hidegfúzióssá 
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vált, és egyre szabadabban, mind gyorsabban szárnyalt az isteni környezet felé. A szabadság 
azonban csak röpke illúzió volt, mert a következő határfelületen, a már nem a régi minőségű 
szervezet, a közben megváltozó, fejlettebbé váló és sokkal gyorsabban változó hazai 
környezetben sem talált befogadásra. A korábbi baráti környezet megváltozott, idegenként 
kezelte a közben mássá vált, hozzá képest melegfúziósabbá, eltérőbbé vált visszatérőt, és a 
vidék, mint már nem kellő azonosságú szervezetet nem fogadta vissza. 
Megkezdődött az egyre kisebb amplitúdóra csendesedő utolsó életáramlási szakasz, és az 
elöregedő, az élet lendületét leadó életbuborék, még egy darabig ide – oda áramlott a neki 
környezetet adó fejlettebb élettér és a volt hazai élettér között, majd valahol félúton egyre 
jobban elcsendesedett, megpihent, megnyugodott, és az isten megtérő bárányaként 
beilleszkedett a hozzá hasonlóan megnyugvó, vele kellő azonosságúvá váló köztes térrészben. 
Amikor ismét eljött az idő, megadta a sorsának magát, és az Isten engedelmes részecskéjeként 
már a közösség ritmusát felvéve azzal együtt rezegve már csak álmodozott a hajdani 
szárnyalásról, már csak az emlékiben élt, és a korábbi aktív életáramlásból, már csak a mások 
áramlását megfigyelő statikus nézővé vált. A részecske, megtett egy életkört, leülepedett a 
vele kellő azonosságú környezetre, és idővel az emlékeiben változva annak részévé vált, 
kevésbé gerjeszthető ionos, szabályokat megtartó életanyag, minőség részévé vált. Az aktív 
életállapot után, a fejlettebb, nagyobb sűrűségű részecskéink a környezet részévé válnak, 
beépülnek az ionos anyagok közé, földet és környezetet adnak a náluk még gyorsabban, aktív 
életfolyamatban változó valósságnak. A korábbi szerveződés differenciálódott más, még fiatal 
és lendületet kapó részei, a benne kifejlődő utódok átvették az életáramlásra alkalmas térben 
az aktív áramlás lehetőségét, és az életszínház elöregedett, egyre passzívabb nézői előtt 
eljátszották az élet tragédiáját. A fiatalok átvették a stafétát, és aktívabb szerepet vállaltak a 
nekik átadott térben, az élet színpadán az életfolyamatok illúzióinak az átélt lejátszására. 
 
 
A gaz és a Kertész 
 

A szabadban, a nagyobb energiaszintű szerveződések befolyása és megváltoztatása nélkül 
növő fű általában hasonló analóg, már az elődei által kellő azonosságra hozott talajban tud 
megeredni, megerősödni, tartós folytonosságba, fű anyagba épülni. Ha olyan izotróp, védetlen 
környezetben fejlődik ki, amelyben nagy a sokféleség erős életversenyében kell helytállnia, 
hogy a környezet ellenszenvét legyőzve annak a be és elfogadását megszerezze, megismeri a 
teljes valóságot, edzetté és erőssé fejlődik. A külső erők és a kertész által nem befolyásolt 
nagy életversenyben már ott vannak az agresszív fűfélék, a nagyobbra növők és a másokon 
élősködők is, ezért ilyen környezetben a régiek és a már nagyok, az életben maradás szabályait 
sikeresen megismerők, alkalmazók könnyen elveszik másoktól a fényt, elveszik a beérkező 
direkt (radiális) energia nagyobb részét. Az energia azonban szóródik, az elporladás közben 
nemesgázzá fejlődik, amelynek az életnyomása a napfénytől leárnyékolt térrészekre is 
eljuttatja az isteni energiát, a változtató képességet. Ez lehetővé teszi, hogy az unizotróppá 
fejlődő térben, a nagyok árnyékában ne csak azok erősen és szubjektíven dotált leszármazói 
fejlődjenek ki, hanem az élet elhalással, elvándorlással kialakuló réseiben az átlagos fűfélék 
magjait, életprogramjait a jövőbe átszállító részecskék is megtapadjanak. Ha sok a csapadék, 
és kellően erős a környezet életnyomása, akkor az izotróp térben idegen és szubjektív befolyás 
nélkül a szabad versenyt nem korlátozza a külső tér nagyobb szereplőinek a ráhatása. Az ilyen 
térben a verseny sokáig lineárisan folyik, és kellően egyenlő eséllyel azoknak nyújt nagyobb 
lehetőséget, amely szervezetek élettermékei e szabad környezetben valóban értékesek az ott 
lévők, az ott élők számára, azaz kellően versenyképesek, korszerűek és folyamatosan 
keresettek. Amikor a környezetben éppen energia fellendülés alakul ki, akkor e térrész 
szereplői egyenletesen és együtt fejlődnek, a kezdeti különbségek sokáig megmaradnak, de a 
valódi képességek, és a szerencsésebb útra találások, a sikerek mindig kiemelnek egy két 
éppen hatásosabb, keresettebb hatóanyagot termelő szerveződést a többiek körül. Amikor 
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mások már sárgulni kezdenek a füvek, mert a szerveződési nyár, a nem közösen, hanem csak 
lokális kisebb egységekben szervezett differenciált fellendülés közös eredője egyre 
szervezetlenebb kaotikus életállapotba megy át, akkor a sikeres élettermékeket termelőknek 
még folyamatos a forgalma, ezért a beérkező, hideg energiák megfelelő aránya miatt az ilyen 
szervezetek nem sárgulnak meg, zöldebbek és hosszabb életűek maradnak. A több hidegfúziós 
részecskét, alszervezetet tartalmazó életközösségekben az energiacsere és az áramlás, a 
keveredés tovább fennmarad, kevésbé kaotizálódik, alacsonyabb hőmérsékleten, vagy és 
gyorsabb anyagcsere közben zajlanak még megfelelően szabályozott életfolyamatok. A nyár 
végén kisárguló, elszáradó fűből ilyenkor már kitűnnek a hidegfúziós részecskéknek az 
életváltozásra megfelelőbb életteret, oázisokat adó szervezetek, mert ezek még ilyenkor is üde 
zöld foltokban díszítik az egyre tarkább, melegfúzióssá váló réteket, erdőségeket. Ha valamely 
növény sikeres vízérre, vagy nedvesebb környezetre, jobb betápláló csatornára talál, amely a 
nagyobb azonosságú átlagos részecskék számára megfelelőbb élőhely, akkor a sikeresebben 
alacsony hőmérsékleten, gyorsabb átáramlási, keringési rendszerben tartósabban elhúzódik a 
vegetáció, kitolódik az életciklus jó része, és a melegfúzióssá váló környezetből még életre 
alkalmas, kellően hideg környezetet kereső hidegfúziós részecskéi áttelepülhetnek a 
nedvdúsabb, jobb párologtató képesség, azaz hidegfúziósabb eredőjű növényekbe. E zöld 
biotóp foltokat, különleges mikroflórát megtartani képes kicsi oázisokat arról ismerjük fel, 
hogy a rétek, a legelők és az erdei alsó növényzet kiszáradása ellenére üde zöld foltokat 
képeznek a megsárguló, majd rozsdavörösre átfejlődő környezetben. Az Augusztusi harmat 
megerősíti e kultúrákat, és sokszor a hideg téli fagyok beköszöntéig megtartják a zöld klorofil 
állományukat, a hidegfúziós eredőt. Az ilyen sikeresen a melegfúziós környezetben is életben, 
aktívabb változásban maradó mikrokultúrák olyan túlélő bioszigetek, amelyek a sokkal 
nagyobb energiaszintű, élőrétegi átalakulásban megváltozó életszférákban, itt ott megmarad az 
élet, mert a kellő túlélőképességgel rendelkező, egymással megfelelően együttműködő 
hidegfúziós eredőjű közösségek az életet a szférák majdnem sterillé válása közben is át tudják 
menteni a jövőbe. Természetesen ehhez szerencse is kell, azaz az életképességüket 
megőrzőknek éppen olyan az életre alkalmas környezetben kell tartózkodni, amely támogatja a 
szerencsések túlélését. Ebbe az irányba fejlődő élet nagyobb eséllyel továbbviszi az élet 
intézményeit, ha a környezet fejlődése a melegfúzió felerősödése felé fejlődik. A 
mikroflórákban megmaradó élet alapozza meg a szerencsés és sikeres életprogramok átvitelét, 
amelyek sokszor még nagy tűzvészeket, kiszáradó melegfúziós időszakokat is át tudnak 
vészelni. Ha azonban a környezet változása nem a felmelegedés felé fejleszti a teret és az időt, 
akkor a lehűlő környezetben ledermedő változási időszak átvészelésére a magban, az inaktív 
életállapotban, életprogramban átmentett megoldás válik alkalmassá és az életet továbbvivővé. 
Ez a részecskék előre elképzelt jövő felé fejlődés ideológiájának a lényegi különbsége. Az a 
hit, hogy merre kell szakosodni, merre kell fejlődni annak érdekében, hogy az életképesség a 
közben megváltozó környezetben is megmaradjon. Ez táplálja az élet hármas fejlődését, a 
hidegfúziós körülmények között sikeresen alkalmazkodó Apa állapot, a melegedő 
körülmények között életképesebben maradó melegfúziós, centralizáló anya állapot, és a 
magasabb biodiverzitású, nagyobb életrugalmasságú, mind a két irányban nagyobb 
elmozdulási, alkalmazkodó képességgel rendelkező utód, a Fiú állapot felé. 
 

A kataklizmák és a tűzvészek átvészelésének a másik lehetősége a melegfúziós szervezetek 
életprogramot átmenteni képes centralizált tömegbe, életmagba átalakulása, azaz olyan 
életkapszulákba, nagyon magas egyedsűrűségű, az elitet, és az általa ismert életprogramot egy 
– egy kisebb mikrotérbe tömörítő utódtermelés, a magfúzió, amely a meleg és a túl száraz 
körülmények kialakulása esetén is képes a kialakult, korábban sikeres életprogramot a jövőbe 
átmenteni. Ha tűzvész, erdő, vagy mezőtűz alakul ki, akkor a rádőlő fák, növények, vagy és a 
hidegfúziós növényekkel eltakart, kellően hűvösen tartott, vagy az ionos talajba kerülő, porral, 
hamuval betakaródó, a melegtől kellően elszigetelődő magok nemcsak átvészelik a 
kataklizmákat, hanem némelyik akár több ezer éves időtartamig is képes megőrizni a 
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termőképességét, az életprogramját. E magba csomagolt, a kritikus mennyiséget és 
bonyolultságot elérő, ismerő fél élet, és a bennük a jövő felé eltárolt, átszállított fél 
életprogramok, már olyan nagysűrűségű szinte ionos anyagoknak, térrészeknek számítanak, 
amelyek már nem fogyasztanak mindaddig, amíg a program másik fele, az élet másik 
hidegfúziós, vagy átlagos részecskéi, és ezzel az életet elindító keveredés megfelelően meg 
nem érkezik. A talajba, avarba letakart élet csak kellően nagy azonosságú környezetben fogan 
meg, csak ekkor indul el a magfúzió, azaz a mikroszintű élettér körforgásainak a 
beindulásához szükségesek azon környezeti hidegfúziós, legalább a lendületben fejlett 
részecskék jelenléte, áramló képessége és változtató képességei is, amelyek a szunnyadó 
életmagban beindítják a keveredést és a vegyülést, az élet áramlását. Némely fajok csak 
néhány évig, esetleg néhány évtizedig, más fajok azonban az ionos élettel azonos megoldással, 
képesek minimalizálni a környezettel folytatott anyagcseréjüket, azok inkább belső 
körforgásban nagyon sokáig megfelelően elosztva, szinte veszteség nélkül is képesek 
átvészelni az életre éppen nem alkalmas időszakokat. Az ilyen fű és famagok, virágporok 
nemcsak a rétegbeli lamináris szelekkel válnak kozmopolitává, hanem a nagyobb 
téreseményekkor, a rétegek szaporodásával járó intersztelláris szelekkel képesek bolygóról 
bolygóra terjedni, és a nem túl nagy azonosságú környezetben is sokáig életképes állapotban 
tartani a bennük szállított életprogramot. Ha a Vénuszba, vagy és a Marsra átkerülő 
kozmopoliták egy jégkorszak végi ciklusban belekerülnek a téli álmot alvó bolygók átlagos 
részecskékkel segített élet körfolyamataiba, a vízerek környékére kerülve, kellő (kritikus) 
tömegsűrűség esetén ilyen környezetben is megeredhetnek, szaporodhatnak, és ismét 
felvirágoztathatják az új biológiai ciklusba kezdő életet.  
A viszonylag nagy tömegű, fehérje bonyolultságú élet azonban ebben a már túl bonyolult 
állapotában nem képes bolygóközi, csillagközi utakat átvészelni, a térben intersztelláris széllel 
terjedni képes életnek vissza kell bomlania a DNS szintig, (talán hogy e kultúrák ne fertőzzék 
meg egymást) azaz nagyon nagy azonosságú alapállapotig, amely tömegméretben és 
állapotban, mikroszintű spórákba betokozódva már át tudja utazni a bolygók közötti 
eseménytelen, vagy védtelen izotróp tér távolságait. Talán az élet ezzel védekezik a túl nagy 
hegemóniák, a túl bonyolult minőségek áttelepülése, fertőzőképessége ellen. A nagy tömegű 
közös szervezetek csak akkor tudnak együtt megérkezni a nagyobb téridős távolságra, ha vagy 
kellően nagy azonosságúak egymással, vagy nagyon kicsi és arányos életpiramisba épülve, 
még az élet alaprendjének megfelelő bonyolultságot telepítenek át. A kellően kicsi és nem túl 
bonyolult egységekben, de legalább a kritikus változatosságot elérő tömegben áttelepülő 
életprogram kellő sokféleséget eredményez, amely egymás fékezésével, a korai és túl nagy 
hegemónia kialakulási lehetőségének a redukálásával kellően hosszúra teheti az 
együttfejlődésre alkalmas lineáris időt. Ha kicsi az áttelepülő variációk száma, és nem éri el a 
kellő másság és a szükséges azonosság arányait, akkor az áttelepülő életből nem fog életképes 
utód magzat kifejlődni, az a fejlődés valamelyik korábbi, kezdeti stádiumában nagy eséllyel 
elvetél, abortál. Ha azonban már túl magas bonyolultságban, túl nagy egységekben jut át az 
élet a múltat a jövőtől elválasztó termékenységi élettér kapuján, akkor a kaotikus jövő túl 
gyorsan fejlődik ki, és mielőtt elérné a lineáris életidő szakát, idő előtt túlpörög, túlgyorsul, 
lebontja önmagát. Az élet tehát csak meghatározott arányok között képes átörökíteni az 
változás aktív élményeit a jelen állapotából a jövő felé, amely ezen arányok, és a körülmények 
kifejlődésének a változatossága szerint, melegfúziós, gyorsabban lejátszódó, gyorsabban 
leégő, és hidegfúziós, az életeseményeket az időben jobban elhúzó, alacsonyabb 
hőmérsékleten, lineárisabban változó életfolyamatokat enged létrejönni. A nagyon sikeres 
átlagos keveredés, a kezdeti állapotaiban is éppen megfelelően elkeveredő életprogramok, 
mindkét szélsőséges fejlődési irány esetén nagyobb életrugalmasságú, az életváltozatra 
alkalmasabb állapotú, kevésbé szélsőséges környezet hoz létre. Ez teszi lehetővé az eltérő 
sebességgel élő szervezetek átlagoshoz közeli utódéletbe átszerveződését, az élet tartós 
megmaradását. 
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Az élet és hatáscsere térben és időben átörökítése: 
A nagy felbontású látcsöveinkkel szemlélt távoli terekben jól megfigyelhető már a Napra is 
rátekeredő és letekeredő DNS fonal, amelynek a szerkezete megegyezik az általunk ismert, az 
életinformációt emberből emberbe, növényből növényekbe, stb, életből életbe szállító DNS 
spirállal. A lineáris időkben egyenletes és folyamatos ez az anyagcsere, információ csere, de a 
nemlineáris időkben felgyorsul, esetleg megszakad a folytonossága. 
 

 
 
 
 
 
 
A magasabb változássűrűségű központi tér osztódása a DNS fő tengelyszimmetriájában lévő 
neutrális (gyengébb) kötésekkel kapcsoló bázisokat felbontja, de ezzel lehetőséget ad a 
szabaddá vált pároknak nagyobb azonosságú másik új társ keresésére. A meglévő bázisokhoz 
a fél szál (genetikai minta) alapján meghatározott sorrendben, hidegfúzióban új, de nagyon 
nagy azonosságú bázisok épülhetnek. Az ábra, a genetikai örökítő anyag, a DNS másolását, a 
duplikálódás folyamatát mutatja be. Lásd az Aspektus 6, a Szintézis 11. fejezetében a Nap 
DNS fonalairól szóló részt. Több ábrát átemeltünk e könyvbe, amely a térben a DNS- 
egységekben áramló információ egységek, élő mikroszerveződések anyagcseréjét, életcseréjét 
mutatja be, amelyek térből térbe, szervezetekből szervezetekbe, a múltból a jövőbe és a jövő 
állapotában lévő, már túlfejlett szerveződésekből, a még nyugalmasabb, a múltabb állapotban 
lévő egzotikus térrészekbe áramlanak. A rossz makroszintű szervezetek mikroszintű alkotóikra 
lebontódva képesek átutazni a teret és az időt, hogy az életre alkalmasabb, változatosabb jobb 
életkörülményekre találjanak. 

Az egymással ellenkező irányban áramló, már elnehezült, 
elöregedett a tömegi tehetetlenség által a tömeg 
lendületével már tehetetlenül áramló neutronok, a már 
elkanyarodni, más fejlődési irányt változtatni nem képes 
másik analóg, elöregedett lélek által vezetett másik, vele 
éppen ellentétes irányban áramló tömegnek ütközik. A 
nagy energiaszintű ütközés erős impulzust, lokális 
térosztódást, térátalakulást hoz létre. A nagy erejű, de 
csak lokális eseményben megszakad az áramlók 
folytonossága, megváltozik a rendezettsége, és az 
egymástól szétválasztódott DNS párok egyedül maradt és 
így már töltéssel rendelkező bázisai, a kevergő térben 
lévő, a neutrális síkok által odaterelt, kisebb energiájú, 
szabad töltésekből, nagy azonosságú szimmetriába hozó 
párt kötnek meg, így ismét térszimmetrikusabb állapotra 
egészülnek ki. A kiegészült, kétszárúvá vált DNS-be 
fonódó, alacsonyabb energiaszintű mikro-mezők, most-
már az elválasztó neutronsík két oldalán két, majdnem 
teljesen azonos tengely szimmetrikus példányban állnak 
rendelkezésre. 
Valójában az eltérő fejlettségűek, az egymással már 
együttműködésre képtelenek differenciálódnak, helyet és 
életteret cserélnek, ezzel nagyobb azonosságú, hasonlóan 
fejlett részecskék terébe, élőrétegébe kerülnek. 

A környezetből nagy lendülettel érkező 
kisméretű neutrális részecskék 
füzércsapat benyomul a DNS szárai közé, 
és a neutronokból álló szimmetriatengely 
mentén szétválasztják a korábbi 
zártegységbe épült bázis-párokat. 

32. ábra: A DNS 
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A DNS közepén mindig húzószálakkal rendelkező, egymáshoz érzelmi szálakkal kötődő 
neutronok áramlanak, tartják a kapcsolatot az elődök és az utódok között, amelyek körül náluk 
töltöttebb, melegfúziós férfiasabb és nőiesebb részecskék keringenek. 

A DNS szárai szintén binárisak, kétnemű, és kétirányú áramlásban, a fiatalabb és az idősebb 
részecskék, az eltérő fejlettségűek, egymással eltérő irányban, a fiatalok a jövőben változó 
térrészek felé, az idősebbek pedig a csendesebben és már nyugodtabban változó környezet felé 
áramlanak. 

33. ábra: A DNS szerkezete metszetben: 

 
 
 
 
 
 
A transzverzális fonalak a kisebb energiaszintű, genetikai információknak is tekinthető, amely 
az alszerveződési részecskék eltérő energiaszintű határfelületei,az utódok kapcsolódásai. A 
magban lévő szülői centrumból kifelé még kevésbé töltött, de nagyobb lendületű részecskék 
épülnek párokba. A maghártya határfelületénél már kevés a kötődés, ezek a neutrálisabb 
részecskék már kicsi melegítésre, a változás növelésére szétválnak. Míg a már több 
tapasztalattal rendelkező szülők a veszélyes helyek előtt szétválnak, kikerülik az élet és a 
diszkó veszélyeit, addig a még tapasztalatlan, és a saját megtapasztalás hiánya miatt a 
szülőknek nem hívő utódok egyenesen belemennek a veszélyes impulzusokba, amely a 
felnőtté válás felé taszítják őket. Miközben a kifelé elrugaszkodó, részekre váló, nőiessé váló, 
az energiát részben az isteni környezet felé továbbító részecskék, az elrugaszkodásuk közben 
kisebb sűrűségűvé válnak, addig a nekik elrugaszkodáshoz megfelelő alapot adó testvéreik, 
rokonaik, nagyobb anyagsűrűségbe és gyorsabb fejlődés felé taszítódnak. A transzverzális 
részecskék e nagyobb anyagsűrűségbe, gyorsabb változássűrűségbe és a védettebb térrészekbe 
továbblendített részecskék, utódok, akik a szülői elődöket a jövő felé fejlődve, 
keresztkötésekkel, eltérő bázispárokkal, összekötik. A látható élet, éppen a magasabb 
változássűrűsége, a melegfúziós irányba nagyobb fejlettsége miatt, a kaotikusabb belső 
valósága miatt, az ilyen térállapotot, életállapotot még nem megért, még nem kiismert, azaz e 
fejlődési fokot még el nem ért részecske szerveződések nem látható át, ezért a szemből és a 
szervezetből kiáramló fotonok, a gyorsabban változó térről visszaverődnek, visszatérülnek. 
 

A töltött részecskéket, vagy azok egybeszerveződött csoportjait 
neutrális rétegek, elporlódott felmenői lélek részecskék szigetelik 
el a környezettől, a szülőket a későbbi utódok választják el 
egymástól, amelyekre tengelyszimmetrikus áramlási rendszerbe 
szerveződnek. A központi védett térben az utód fejlődik. 

Neutrális húzószálak
Ellentétes töltésű de még fiatal 
és rugalmas részecskék a 
maghártya határfelülete előtt 
szétválnak, de a már öreg, 
tehetetlen részecskék a kívülről 
jövőkkel ütközve a maghártya 
neutrális felületébe épülnek. A 
töltött párok között középen 
neutrális, tengelyszimmetrikus 
réteg található. A hélix 
szimmetriasíkot képező 
tengelye egybeesik egy 
felmenői mező, az előd fő 
szimmetriasíkjával, az 
ekliptikájával. A DNS szétnyíló 
szárain áramló töltések 
váltakozva a sejtmagban lévő 
felmenői határfelület északi 
vagy a déli féltekéjére 
kerülnek. Ezek enyhén töltött 
töltésekből állnak. A töltöttebb 
részecskék előbb 
visszakanyarodnak 

Genetikai 
felmenők, az 
elődök kívül 
védik az 
utódokat, 
amelyek belül 
élnek. 
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A Napba és minden más csillagba folyamatos DNS fejlettségű, bonyolultságú életáramlás 
észlelhető, befelé és kifelé is, a csillagszintű anyagcsere nemcsak fotonokban, és ezeknél is 
nagyobb áthatolóképességű, a lendületben fejlett hidegfúziós részecskékben működik, hanem 
az életprogramot átszállítani képes háromszálú, háromágú és többszintes DNS 
füzérfolyamokban is cserélődik.  Bemásolt részlet a Nap Spörer szabályáról. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
A csillagközi DNS-nek ugyanolyan neutrális húzószálai vannak, mint amit a biológiából 
ismerünk, amelyek folytonosságot képezve elszigetelik egymástól a körülöttük keringő, 
spirálba tekeredő ellentétes irányba áramló hideg és melegfúziós részecskéket. A DNS ágai 
nemcsak a napra tekerednek Ariadné fonalaként, hanem a sokkal nagyobb energiaszintű, 
idősebb Galaxis központjából is a galaxisunk szimmetriasíkjára merőleges DNS spirál épül a 
még nagyobb energiaszintű, még nagyobb tömegszintű csillagtéri szervezet felmenőihez és 
utódjaihoz, a keringési rendszerét és az életprogram folyamatos frissítését, az élet állandó 
korszerűsítését fenntartva. 
Végül az Élet és valóságból átvett, az Internetről az Indexből származó anyagból mutatjuk be 
az élet Galaxis energiaszinten kialakuló információ cseréjét, amelyben a galaxis központjába 
tartó, és onnan kiáramló részecskék genetikai információ és feszültség elszállító hatáscseréjét 
mutatja be. Az idősebb részecskék a szabadabb, hidegfúziósabb tér felé, a nyugalom felé, a 
fiatalok az időben gyorsabban változó centrális tér felé áramlanak. 
 
DNS-minta az űrködben  Index   2006. március 18., szombat 13:00 
A Tejútrendszer közepén felfedezett porfelhőt a fekete lyuk csavarja kettős spirálba, 
állapították meg amerikai kutatók a Spitzer űrteleszkóp felvételei alapján. A galaxis magja 
körül forgó gázgyűrű a mágneses erővonalakon 10 ezer év alatt végez egy csavarást. 
A Tejútrendszer közepén létezik egy olyan porfelhő, amelynek formája erősen hasonlít a 
genetikai örökítő anyag, a DNS kettős spiráljára, jelentették be amerikai csillagászok. A 
Spitzer űrteleszkóp infravörös felvételein a csillagközi gáz és por alkotta köd két szára egymás 
körül látszik felcsavarodni. A kutatók szerint a szokatlan formát alighanem a központi fekete lyuk mágneses 
tere és a köd anyaga között fellépő kölcsönhatás alakította ki. Ez a felfedezés segítheti a galaxis belső magjában 
uralkodó erők megértését, idézte a Space.com Mark Morris, a Kalifornia egyetem kutatójának szavait. 
 

A középpontba mutat 
A Spitzer űrteleszkóp felvételein látható kettős spirál alakú köd hossza mintegy 80 fényév 
lehet. A Tejút középpontját alkotó Sagittarius, a fekete lyuktól pedig kereken 300 fényévre 
található. A tengelye a galaxis közepe felé mutat, és merőleges a Tejút síkjára. 

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

Déli polaritás, kifelé áramló, kifröccsenő 

Északi polaritás, a kifröccsent anyag, a mező 
körüli réteg kisebb sebességű áramlása miatt 
a közben elforduló mezőbe a forgásirányban 
később, hátrább ér be. 34. ábra: A Napba tekeredő DNS 
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A felcsavarodó köd  Forrás: ucla.ed 
 
 
Halad a csavarodás 
Ennek során az erővonalakat kifeszített és a végén megcsavart gumiszalagként kell elképzelni, 
fejtegette Morris. A csavarodás vándorol a szalagon, és ahol éppen található, ott a gumi megtekeredik. 
Az erővonalak felcsavarodását a fekete lyuk magja körül gyorsulva zuhanó gázgyűrű okozza, amelybe 
a mágneses tér kapaszkodik. Ezt a sejtést Morris szerint megerősíti a ködben látható csavarodások 
egymástól való távolsága. A feltételezett másodpercenkénti ezer kilométeres haladási sebesség mellett 
egy-egy teljes fordulatnak mintegy 10 ezer év alatt kellett kialakulnia. A galaxis magja körüli gázgyűrű 
teljes körfordulata pedig pontosan ennyi ideig tart. 
 
 
Gondoljuk tovább, hogy mi lesz a Földszerű toroid szerveződésekben a gerinc tengely mentén 
egyre nagyobb sebességgel befelé áramlás következménye. 36. ábra, Az emberi szervezet 

 

Melegfúziós ösztönös élettér, érzéki 
részecskékkel, amelyek a szaporodásért 
felelnek. Az időben gyorsan fejlődő, de a 
szervezeti eredőnél hamarabb elöregedő 
szervezeti rész, a nemi szervekre és a 
szaporodásra szakosodott meleg, vagy 
hidegfúziós részecskék közös élettere. 

Hidegfúziós férfias élettér, az idősebb 
hidegfúziós neuron részecskék alacsony 
hőmérsékletű, időben lassabban fejlődő, de 
több emlékezetet megőrző élettere 

Felül és kétoldalt a tüdő, amely a 
hidegfúziós légies részecskék 
kölcsönható felülete, élettere, 
középen a magasabb szimmetriában 
lévő szív élettér, amely az időben 
kiegyenlített kétpárti demokráciában 
változik. 

Már korábban is élt, a 
térben összehúzódó 
hidegfúziós, már idősebb 
neutrális részecskék, és a 
térben és időben kitáguló, a 
jövőt képviselő, 
szaporodóképes fiatal 
melegfúziós részecskék 
között van a szervezet 
leggyorsabban változó, a 
felbontott részecskéknek 
kaotikusa működő része a 
gyomor élettér, amelyben 
igen gyorsan váltakozik a  
fiatal savas és az öreg lúgos 
állapot. E tér közelében van 
az agresszív idegenek 
ártalmatlanítására 
szakosodott rokon máj 
élettér, és alattuk, a 
túlfejlett sejteket, 
szervezeteket elfolyósító,  
folyadékban elnyelető,  
majd a szervezetből 
kijuttató  vesék Sűrűségi határréteg 

   35. ábra DNS minta a galaxisban 
A ködben kialakult rajzolat párhuzamos a galaxison 
áthúzódó, és a középpontban különösen erős mágneses 
mező, (gyorsabb neutronáramlás) erővonalaival. Az ilyen 
mágneses mezők képesek befolyásolni a csillagközi 
anyag eloszlását és orientációját, mivel kölcsönhatásba 
lépnek azok töltött részecskéivel.  
A kutatók meglátása szerint ez lehet az alapja a most 
felfedezett kettős spirális struktúrának is. A köd anyaga a 
mágneses erővonalak mentén rendeződik, miközben azt 
láthatóvá teszi. A vonalak és vele a köd különös 
tekeredését a mágneses mező fekete lyuk közvetlen 
közelében jelentkező megcsavarodása okozhatja. 
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Végül bemutatjuk a több könyvben már ismertetett Föld és a Nap szerveződés ábráját, 
valamint a Nap távolabbi korábbi ősének, a galaxis szervezetnek a térbeli struktúráját. 
 
A következő ábrán megismétlésre kerül az Aspektus 12, az Élet és szimmetriából, a 162. 
oldalról átemelt 24. kép, amely a bennünket, embereket is a saját képére formáló Föld 
szerveződés, fej alakját, és emberi fizimiskához hasonlóságát is bemutatjuk. 
  
37. ábra: Az emberfej alakú Földi részecskeáramlás. Lehet, hogy a képet a tudatunk formálja? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beáramló, a 
fülben belső 
hangot keltő 
részecskék 

Az arc alsó részénél 
kiáramló részecskék 
füzérsugarai szakállt, 
piheszőrzet építenek 

Fül alatti gödör,  
külső rezgés 
érzékelés 

Kiáramló fotonok, 
Látás, szem 

Az északi pólusnál kiáramló 
füzérsugarak, kifelé növő hajat 
képeznek Látható, hogy a Föld, 

Gaia áramlási képe egy 
érzékszervekkel is 
rendelkező fejet 

ábrázol, amely lefelé, a 
déli pólus felé 

gerincben és a fejnél 
kisebb sűrűségű, de 
gyorsabban változó 

melegfúziós 
testrészben, még 

délebbre az emésztést 
végző, még gyorsabban 

változó szervekben 
folytatódik. Még lejjebb 
a szaporodásért felelős 
nagyobb energiaszintű 
nagyanyai felmenő, a 

nagycsillag sokkal 
gyorsabban fejlődő 

életterében folytatódhat. A déli pólusnál az fő áramlási csatornák, a délre eső élőrétegekben 
folytatódó idegpályákat, gerincet és még lejjebb sarki testet képeznek! 
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A következő ábrán, az Aspektus 13-ból áthozott képen szemléltetjük a Naprendszer, mint 
emberszerű szerveződéshez hasonló, analóg alakját, amelynek éppen úgy a rokonai és az 
együttfejlődő kisebb részei, az utódai vagyunk, mint a Földnek. A már bemutatott Tejút, a 
galaxisunk, még távolabbi felmenői ősünk és a velünk együtt fejlődő nagyobb energiaszintű 
szerveződésnek szintén a részei, részecskéi és a lemenőági rokonai vagyunk. 
 
38. ábra: Az emberszerű naprendszer, mint időben változó szerveződés szervezete 
 

 
 
 
Az élet egyre nagyobb energiaszintű idősebb rendszerbe fonódása azonban itt sem ér véget, 
hisz mindezen szerveződések egy fraktálrendszert képező, nagyobb energiaszintű, náluk is 
idősebb szerveződés terében találhatók, amelynek a részét képezik. A szerveződési piramis 
alapjánál ott található az isteni tér egésze, mint a benne változó élő szerveződések által 
folyamatosan változásban és ezzel életben tartott isteni közösség teljessége. Ez a 
legnagyobb, legidősebb életbuborék, amely az általunk megértett, részben megismerhető 
mindenség részét, de valószínűen nem az egészét képezi.  
 
 
 
 
 
A fej, tor, potroh, a háromgenerációs galaxis család együttműködő szerveződése: 
 
A Csillagászat című könyv 180. oldalán található az a korábbi állításokat igazoló ábra, amely a 
Tejútrendszert nem síkból, hanem az ekliptikára merőleges irányból, eredetileg a spirálkarokat és a 
21 cm-es hidrogénfejlődés területeit mutatja be.  
A 21 cm-es sugárzás akkor és ott keletkezik, ahol olyan nagy a változássűrűség, és a fejlettség, 
hogy a hidrogénatomban, vagy fejlettebb szerveződésben lévő elektronok, amikor 
megtermékenyítő neutrinó találatot kapnak, ez szaporodást és foton részecske kibocsátás okoz. 
Ilyenkor az elektron szilárdabb, nagyobb sűrűségű, együttváltozó, együtt forgó részének a 
forgásiránya átmenetileg, mint a Vénuszé retográd irányúvá válhat, és a kapott energia foton 
fejlettségű utód születését és környezetbe leadását eredményezheti. 

 

Kisbolygó övezet 

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

Csakra központok és fejlődési határok, a 
legfontosabb szervek centrumai, a Naprendszerben 

a belső csakra a Merkúr, a szerelemé és a 
szaporodásé a Vénusz 

A szív, és a lélek 
lakhelye és lokális 

centruma, a 
Naprendszerben a 

Föld 

Élettengely, gerinc tengely, 
közvetlen információs 
csatorna, ekliptikai tengely a 
Nap és társa, a hideg, de 
glóriával rendelkező 
Szaturnusz között 

Anyai 
energia-
forrás, a 
Nap 

A nyakas, harcias Mars 
A Naprendszer egésze egy önálló 
ember-formájú szerveződés, 
amely a maga képére formálva 
fejleszti, szervezi a belső terében 
az életet. A szaporodásért felelős 
melegfúziós Napot és a tél 
állapotában szerveződő 
hidegfúziós Szaturnuszt 
közvetlen gerinc és 
idegcsatornák sokasága köti 
össze. Ilyen analóg életáramlási 
mintában, szerveződési mintában 
fejlődő szerveződések, kisebb 
szinten a DNS párok és 
gyermekeik, a Templátok, 
valamint sokkal nagyobb 
energiaszinten a Galaxis, és a 
még nagyobb, de 
korszerűtlenebb, nála idősebb 
csillagtéri szerveződések is. 
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Ami számunkra most érdekesebb, az maga a 39. ábra, amely kirajzolja Moetrius által 

felvázolt, a Naplényhez hasonló, de korszerűtlenebb, idősebb, időben sokkal előbb kifejlődő 
szerveződés gerincét, csakra-központjait, és a gerincen igen fontos pozícióban elhelyezkedő 

Nap helyzetét is.  
 

 
 
A szaporodásért felelős melegfúziós anyai élettérrész, a galaxisnál a gyomrot is tartalmazó potroh, 
amelyet gyorsabban fejlődő külön élőrétegek, életbölcső szűkületek, neutrális felületek, határfelületek 
választanak el az ennél neutrálisabb, megfelelőbben keveredő átlagosabb, jelen idejű, a szívet is 
tartalmazó torrésztől, amelyben más fontos életfunkciókat ellátó, kellő szimmetriában fejlődő szervek, 
a tüdő és az első karok leágazásai találhatók. A szerveződés középső, torrészt képező térrészében, a 
kellő életszimmetriában lévő, az energiában és a tudatban kiegyenlített, a külső környezetnél időben 
gyorsabban, de a szaporodási központnál már lassabban változó második generáció, a középkorú 
legterhelhetőbb korosztály, a még dinamikus ősz állapotában fejlődik. A gerinctengely irányban a 
melegfúziós szervi térrésztől messzebb a sokkal hidegebb térrészben lévő hűvös fejben, egy férfias kék 
csillagban, vagy egy hatalmas, de nem világító neutron csillagban található az agy, a szerveződés 
legidősebb és legtudatosabb része, az elporladt neutrinókat és az emlékeket tartalmazó, a 
szerveződésben élő részecskék egyedi élményeit, tudását közös tudásba koordináló előd részecskék 
tárhelye. A memória, az agy területe nem fénylik, nem látható, benne nincs melegfúzió, nincs benne 
szaporodás, sokkal alacsonyabb energiaszintű idősebb, már elporlódott, de a kit, mikor, hol mennyire 
kérdésekre választ ismerő, a régi dolgokra, eseményekre emlékezettel bíró legidősebb részecskékből 
szerveződik. Az itt tárolt idős információhordozók kevéssel is beérik, csak ritkán kapnak energiát, csak 
ha a szerveződés jelenének a megértése érdekében a múlt viszonyító ismeretére van szükség. Ez 
hidegebb, az információkat, a múlt emlékeit az eredeti állapotában megtartó, kevésbé változó 
neutrálisabb térrészt igényel. Ugyanez az elrendeződés a Naprendszerre is berajzolható, amely azonban 
már sokkal fiatalabb, korszerűbb életszerkezet, amelyben már felfedezhető, hogy az Isten e 
szerveződéseket valóban a maga képére, a Naprendszerben később kifejlődött embert, a maga képére 
formálta. A Naprendszer szerveződést még egyszer bemutatjuk, amely legalább hét egymással 
együttműködő élőréteg közös szervezettségét is szemlélteti. A szerveződés legkülső aurájában, az Ort 
övezetben találjuk azokat a többrétegű védőhéjakat, amelyek mint légpárnák, távol tartják a rendszert a 
más szerveződésekkel való közvetlen fizikai összeütközéstől. 
 
 

Az ábráról egy gerinces, pókszabású rovarszerű 
szerveződés tekint vissza ránk, amelyben, mint a 
rovarokban és a gerincesekben a fej, a tor és a potroh, 
mint eltérő funkcióval rendelkező, eltérő fejlettségű 
élőrétegek, többgenerációs egymással együttműködő 
rendszert képeznek, amelyeknek az egészben betöltött 
szerepe és az egymáshoz viszonyított kapcsolata is 
megérthető.  
A tejútrendszer melegfúziós központjában van a 
legmelegebb, a szaporodási központ, amely a szex és a 
nemiség a Naprendszernél a Vénusz területe. E terület 
magas változássűrűségű, melegfúziós fejlett anyai élettér, 
amelyben az emésztő rendszer és a körkörösen védett 
placenta, az utódok védelmére kialakult fő életbölcső 
található. A szimmetrikus spirálkarok, a lábak DNS 
anyagszerveződések. A gerinc vagy a szív csakrájában 
van a Nap, a spirálkarok egy nagyon fontos 2. generációs 
központjában, a tor és a potroh között. A Nap és famíliája 
átlagos vegyes töltöttségű, amelyben még kellően 
kiegyenlítettek az arányok, míg a már több hidegfúziós 
neutrális részecskét tartalmazó fejrészben a legidősebb 
generáció képviseli a közös tudat koordinálását. 

A Nap 
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A boszorkánykörökről 
 

Amikor egy gombatelep felvirágzik, az élettér kiterjedése egyre nagyobb körben kiszélesedik. 
Ez rendszerint akkor következik be, ha az elöregedett telep közepén már nemcsak kipusztultak 
a fák, hanem lecsökken a korhadó szerves anyag, az utánpótlást adni képes avar, és korhadék 
mennyisége. Ilyenkor a centrális központtal is rendelkező térrészben a külső perifériákon még 
kellő mennyiségben található, meg nem emésztett nyersanyag található, amely egyértelművé 
teszi a telep terjeszkedési irányát. Már nem lehet a kimerült tér középső, energiában 
kiszegényedő, kiégett közepe felé áramolni, ott már nem terem babér. Az elhasznált élettér 
régi centruma, a káros és haszontalan melléktermékek lerakására válik egyre alkalmasabbá, 
más szempontból egyre értéktelenebbé. E térrész szinte kínálja magát a szemét, és a 
szükségtelen anyagok lerakásra, a kifelé szélesedő élőövezettől egyaránt kellő távolságra van, 
nem túl magas a szállítási költség, és a lepusztult, elromlott hírű élettérbe a gombatelep 
lakóiból nem akar senki visszaköltözni. Betelepülnek az életközösség, a micéliumtelep 
kevésbé keresett élettermékének a hasznosítására szakosodó, ilyen környezetben is élni képes 
részben eltérő kisebbségi szervezetek, és megkezdődik a hulladék felhalmozása és 
továbbalakítása valamely ezen és a másnak nem megfelelő bontásokon is felvirágozni képes 
alfajok felszaporodása, sikertörténete.  
A gombatelep legfejlettebb elit fiataljait kibocsátó, a korhadó avarból kellően kiemelkedő 
fiatal termőtestek egyre kijjebb kerülnek a régi élettéri centrumtól, egyre szélesedő 
boszorkánykörben építik meg a termőtestek létrehozásáért felelős szorgos részecskék.  
A környéket bejáró, gyakorlott szemű gombász, már messziről felismeri a gombák síkbeli 
kiterjedéséből a boszorkánykörök méretét, a telep határfelületének a legnagyobb 
változássűrűségű élőrétegének a lokális szimmetria központjait. A jó gombász ebből 
következtetni tud a többi termőtest várható helyzetére, a gombatelep méretére és korára, a 
boszorkánykörnek nevezett élőrétegi elrendeződés szerkezetére.  
Miközben a belső elhasznált szerves anyag nélkül maradt centrális térrész átalakulva 
megnyugszik, regenerálódik, az egyre nagyobb körben kifejlődő, kifelé terjeszkedő, táguló 
életterű gombatesteket követik e termőtestekben lévő anyagokat, hatásokat termelő, élvező 
szimbiota szervezetek, és a gombákban fejlődő kukacok gombalégyként kifejlődő második 
életciklusra is lehetőséget kapó utódai. Az elöregedett, a spóráit már levetett gombák, a 
korszerűtlenné vált, elhasználódott spóraiskolák körül felhőkben köröznek, a már csak fél, 
vagy negyed, esetleg sokadik hatványra hígult kibocsátott fiatalok és a távoli rokonok. Miként 
a kutyához és a macskához a bolha, a rózsákhoz, a tyúkokhoz és a szárnyasokhoz a tetű, az 
emberekhez a patkány és a csótány, az élet szerves maradékára kifejlődő egyre kisebb 
azonosságú rokonok, a térben valamennyire lemaradó, hátrahajló spirálként, uszályként, a 
fejlettségben elmaradó auraként keringenek a centrális térben lévő, már rossz hatásfokú gomba 
szervezet hulladéktermelése, lerakói körül. Miként az emberi bőrön kifejlődő már csak feles, 
vagy negyedazonosságú szimbioták, az anyajegyek, a szemölcsök és a zsírmirigyek, 
amelyeket részben élősködőknek ismerünk, a nekik megfelelő, őket már nem teljesen 
idegenként elfogadó élőrétegben meg tudnak megtelepedni, a szervezetektől kifelé egyre 
kisebb azonosságú életvegyületek, szervezetek képeznek boszorkánykörökkel analóg aurákat. 
 
A szilvafa szokatlan, nemlieáris szaporodása. 
A kertben már hét éve ültetett ringlószilva fa, még mindig nem termett, ezért a gazda megunva 
a fényt és az energiát a környezettől haszon nélkül elvonó fa számára haszontalanságát, annak 
a kivágása mellett döntött. Bár az utolsó évben már volt itt – ott egy két termés, de ez nem volt 
elég a türelmetlen gazdának a fa megtartásához szükséges elvárásához. Amikor a fa ki lett 
vágva, érdekes megfigyelést tehetett a figyelmes szemlélő. Magok és a felszínre érő gyökerek 
hiánya ellenére 3-4 m-es boszorkány körben, egymástól átlag 2 m. távolságra nagyon intenzív 
hajtásnövekedések fejlődtek ki, amelyek igen gyorsan gyarapodtak a tömegben és a környezet 
más növényeit lelépve dinamikus növekedésbe kezdtek. Ez csak akkor lehet, ha a fa földben 
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maradt gyökérzete és a lebomló levelekben addig szerveződött élet részecskéi a lebomlás és az 
eredeti élőhely, a fa szervezet elpusztulása után, a megfigyelők által nem látható magas 
részecskesűrűségű, kellő azonosságú részecskéket tartalmazó felhőben a régi haza körül 
körözve keresték az elveszett paradicsom számukra kedves maradványait. Miközben 
valószínűen kifelé növekedő körben körözve elérték a hajdani élettér még kellő azonosságú 
határait, a távoli rokonok segítségével a haza regenerálásába kezdtek. Az aktív aurába 
átszerveződő részecskék által nagyon gyorsan újjáépített fa élettér utódai, meglepően gyorsan, 
egy ciklusidő (egy év) alatt elérték az 1 m-es magasságot, és a kivágott fa tönkje körüli 
szimmetria pontokban hat intenzív fautód szervezet fejlődött ki. A fakivágás után, a régi és 
már alkalmatlan, elöregedett, korszerűtlen sejtek lebomlottak, csak a fiatal és kellően életerős 
részecskék maradtak meg. A már kellő azonosság, az egyforma kor, az azonos, közös cél, a 
származási azonosság és a meglévő, megőrzött közös tudás miatt, a makroevolúció elmúlása 
után, nagyon gyorsan, több sikeres, egymástól egy kicsit eltérő alváltozatban is felépítették a 
nekik életteret adó fa szervezet mintájára épített utódokat. A megőrzött, megmaradt tudás 
miatt a korábbi fejlődési stációk végigjárása, mint a tojásból fakadó életben nagyon gyorsan 
megtörténik, a már ismert megoldásokat nem kellett előröl megtanulni, ezért az evolúció 
természetes sokezer éve helyett, az új kellő azonosságú szervezetet, a környezetben 
rendelkezésre álló anyagokból, az alkalmas feltételeknek is köszönhetően, evolúciós időben 
mérve nagyon rövid egy év alatt újra felépítették. Valószínűen ez teszi lehetővé, hogy az 
emberi szervezetet is a többszázezer, vagy több millió év helyett már kilenc hónap alatt 
felépítsék.  Mivel a fa korábban még nem hozott termést, a benne kifejlődő részecskék még 
nem osztódtak meg ellenérdekű csoportokra, ezért az elpusztult élettér létrehozása, újjáépítése 
közös céllá tudott válni, amelyben a maga képességei szerint öreg és fiatal, férfias, 
hidegfúziós, már a légtérben áramló, és nőies, a gyökerek fejlettebb rétegeiben maradó, majd 
kiáramló részecskékből mindenki részt vett. Az újjáépítésben a volt fa szervezet valamennyi 
életképes részecskéje egyként, egymást segítő közösségként, istenként vett részt, amely 
átugorva az evolúció lassú ciklusait, a meglévő tudással és a közös akarással, az 
egymásba és a jövőbe vetett hittel újrateremtette a korábbi ideális körülményeket. 
 

A makroevolúcióban lebomló rossz élet már nem a nulláról kezd, hanem a meglévő, sikeresen 
megőrzött ismeret miatt, a már közös célban egyesülő, fiatal, lendületes és e célban hívő 
részecske szervezetek dinamikus együttműködésével, evolúciós időrend szerint másodpercek 
alatt képesek újra felépíteni a régebbi, elveszett paradicsommal analóg, vagy annál is jobban 
működő életrendszert, a megfelelő életkörülmények megmaradása, vagy ezek regenerálódása 
esetén akár az emberi szervezeteket is. A teremtés és az élet korszerűsítése ma is folyik, de 
ha egyes építők gyorsabban építenek, mint amilyen gyorsan az élettérbe, az építés alkalmas 
helyére beérkeznek a folyamatosan fejlesztett élettervek, a szükséges kellően modern anyagok 
és hatások, az energia, akkor a túlgyorsult fejlődés megváltoztatja az idő rendjét, az élet 
rendjét, az élet folyamatosságának a lehetőségét. A meg nem várt fejlesztések, a korszerű 
alkatrészek mellőzésével, a régi alkatrészekkel és már korszerűtlenné vált tudással 
hevenyészve, már megszokásból és érdektelenül összeépített gépek felhasználják az 
életrendszer maradék energiáit, és ez esetben nem marad erő, energia és hit a korszerűbb, jobb 
élettermékek kifejlesztésére. Az élettermelés folytonosságában ilyenkor a Szaturnusznál jól 
megfigyelhető, felismerhető szakadás, rés keletkezik, miközben korszerűtlen élettermékek 
árasztják el az erre már igényt nem tartó környezeti piacot. Az élet e rését makroevolúcióként 
ismerjük, a szakadás az idő fonalának a folytonosságában következik be. Ilyenkor a 
regenerálódáshoz szükséges időre ilyenkor leáll a termelés, a folytonosság részben centrális 
csomósodásba sűrűsödve elkülönül, és a térbeli szétáramlás folytonosságának az átmeneti 
megszakadásához vezet. Ilyen téreseményekben, a környezetnél nagyobb sűrűségű centrális 
maradványok, és körülötte keringő, a központi tömegtől, a környezeti átlagnál kisebb 
egységekre visszabomlott, levált aura távolodik a térben és az időben kialakult változás 
eseménypontjától. 


