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Aspektus 27 
 

Szervezett egész-ség 
 
 
Könyvismertető: 
Az egész, a teljes valami, bárhány különböző részre osztódik, csak együtt képez egy egészet, 
egész egységet egymással megfelelően működő komplexitást. A különálló részek halmaza 
rendezetlenül, vagy és rendezettebben kapcsolódhat egymáshoz, de a rendezetlenség esetén 
értelmetlenné és együttműködésben képtelenné válik, azaz a túl rendezetlen kaotikus 
részekből sohasem fog egész egység kifejlődni, összeállni. Ha azonban túl nagy rendet tartva 
kötelezően betartjuk az élet szabályait, az eltérések lehetőségeinek a hiányában az életnek 
csak egy magyarázata keletkezhet, amely megismerhetővé és hosszabb távon unalmassá teszi 
a szabályokhoz túlságosan ragaszkodó életet. 
Az átlagos rendezettségnek van egy olyan sokféleképpen érthető szintje, amelyben a 
különböző rendezettségi állapotok, bár eltérően adnak ki egy egészt, viszonylag kerek, 
érdekes, de kiismerhetetlen történetté álnak össze. A szabályokhoz nem teljesen ragaszkodó 
gyakorlati evolúcióban, megengedett a természetes hibázás, amelyben az élet részeinek a 
hibáit, az együttváltozó közösség más felé szakosodott együttműködései, egymás kölcsönös 
ellenőrzésével, hibafeltárással és hibajavítással hozzák létre.  
Az ilyen nem teljesen szabályos isteni egységet lehetővé teszi, hogy ne kényszerüljön 
mindenki a csak neki szánt, környezetet adó közösséghez fixált helyre, hanem az eltérő 
szervezetek kisebbségként, a változást ellenőrző részecskék szervezett mechanizmusaként 
beépülhetnek a nekik idegen, de többségi környezetbe.  
A nem teljesen szabályos, többféle alternatív lehetőségként is elképzelhető, megélhető, 
átélhető élet, kellően változatos, és a túl nagy fegyelem kötöttségét feloldva a szellem 
szabadon szárnyaló lehetőségét felszabadítja. 
Az Isteni szervezettség nem véletlenül van minden élő körül és minden élőben és változóban 
belül is egyszerre. Ha csak kívül lenne, az uralkodásra vágyó élet megkeresné elpusztítaná 
bárhol létezzen, de saját magából csak önön elpusztításával tudná kiirtani, amelytől az élet 
szerencsénkre tartózkodik. 
A diktatúrák, a rossz szerveződések elleni orvosság, nem a külső segítség igénybevétele, ezt 
csak akkor teszi meg a környezet, ha a saját környezeténél túllépő szervezettség beleavatkozik 
a nagyobb környezet rendjébe. A módosítási igénynek és a rendbetételnek, az ellenállásnak és 
a javításnak is belülről kell fakadnia, a szervezet belső állománya felelős a kialakult 
helyzetért, nincs passzív ártatlanság, mert ,,cinkos aki néma,, és a bűnt segítő, aki bár tehetné, 
de nem akadályozza meg a mások elleni gaztettet. 
Amikor egy az élőrétegében domináns szervezet nem jól gazdálkodik, és nem jól osztja el a 
lehetőségeket, amikor az együttfejlődés kötelezettségét elvéti, az egésznek rossz részévé 
válik, akkor a magának túl sok jót kisajátító szervezettség elrontja az egyre jóhatás-
hiányosabbá váló környezet állapotát. Ilyenkor megbomlik a relatív egység, a kialakult rend, 
és az egész együttműködő képessége, az egész élőréteg együttfejlődése bomlásnak indul. 
Ha egy nagyobb rész megsérti az élet rendjét, az isteni közösség, a környezet megkezdi az 
ellenlépéseket, és olyan események kezdenek el történni, amelyek eredői a rendbontó 
megfékezésének, megjavításának az irányába hatnak. Ez a folyamat kezdődött el, és a 
szimmetria megsértői külső beavatkozásokra is számíthatnak. A külső környezet, ilyenkor 
elkezdi az Isteni Rend helyreállítását, és bár gyakran a Gondviselőre kell hagyni a dolog 
irányítását, azonban a jobb hatások elérésében a sors, embereket, a rosszat belülről javító 
szervezeteket is felhasznál. A rész azonban önmagában gyenge, kicsi, és sérülékeny, de a 
részek szövetsége és hálózata erős és megújulásra, rendrakásra képes… 


