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Aspektus, anyag és térszerveződési elmélet
Kreatív életszemléleti információs anyag

A megismerés veszélyei
Tisztelt látogató!
Ön most rálépett a létismerethez vezető út nem teljesen kockázatmentes útjára. Mielőtt
továbblép, át kell gondolnia, hogy tisztában van e a megismerés veszélyeivel, a tudatfejlődés
kockázatával, és valóban akar-e tovább haladni. Az út kockázata abban rejlik, hogy a tudás
útja, az idő útja egyirányú, amelyen nincs visszafelé járási lehetőség, bár az élet ismeri a
leépüléssel járó visszautat is. Önnek most kell dönteni abban, hogy elindul e az ismeret
feltáratlan lépcsőin a Mindenség szerveződési törvényeinek a megismerése felé.
Mielőtt elindul, tudnia kell, hogy ez meg fogja változtatni a kialakult életszemléletét, az
anyaghoz, az élő rendszerhez, az emberekhez és az Istenhez fűződő viszonyát is.
Az ismeret fejlődését, a tudatba épült dolgokat nem lehet visszavonni, a megismert dolgokat
nem lehet a tudatból kitörölni. Az egyetlen dolog, amelyet megtehetünk, hogy nem hisszük el,
vagy megpróbáljuk figyelmen kívül hagyni, de ez olyan, mint a fehér elefánt, amely egyszer a
tudatba fészkel, az ott végleg tanyát ver. Ezért kérünk mindenkit, hogy alaposan gondolja
meg még egyszer, mielőtt továbblép.
Ha elindul a tudatfejlődésnek az összefüggésében még feltáratlan útján, nem tudhatja még,
hogy hová ér. Moetrius, a sors bemutatásával, a természet működését és az életünket is
vezérlő törvények megismerését tárja fel, de a teljes megértést és a tudatfejlődést kitágulását
nem tudja mindenkinek garantálni. Akiknél hiányoznak a fogadó alapok, akinél nincs mire
épülnie a korántsem könnyű anyagnak, akik a tudatban zártak és nem fogadják be az általuk
nem tapasztalt információt, azok valószínűen nem fogják megérteni a feltárt összefüggéseket.
A természet alapvető igéi, a lenni vagy nem lenni, élni vagy nem élni, az életet segíteni vagy
gátolni! Hamlet létkérdései az eredetről szólnak, a lélek útválasztási lehetőségéről. Ki hinné,
hogy ezek az igék a mindent behatárolnak.
A változó dinamizmussal járó élet lehetőségei az életáramlás azonos irányba, célba rendezett
segítésében, vagy egymás célját keresztező gátlásban érvényesülhet. Az élet összetettsége a
rendezettség növelése, az együttműködés javítása felé halad, a mindenség a tudatban fejlődik,
de ez e fejlődés periodikusan visszafejlődő szakaszokkal is tűzdelt. Az egyediség, az eltérés
felé haladás nemcsak keresztező életpályákhoz, növekvő mássághoz és ezzel
érdekellentétekhez, hanem határozatlansághoz, együttműködési és cselekvőképesség
csökkenéséhez is vezet.

A megismerés kockázata, - amit információs betegségként ismerünk, - abban
rejlik, hogy ha túl korán, túl fiatalon, túl sok az elhatározást és a célokba vetet
hitet rontó, a célok felé haladást a tudatban gátló információkat ismerünk meg,
ez idő előtt kialakítja, megnöveli a határozatlanságot, ez pedig
cselekvőképtelenséghez vezet!
Ha túl sok olyan akadályt ismerünk meg, amelyek gátolják a céljaink elérését,
csökkenhet, elveszhet a célokba vetett hit, határozatlanság és cselekvőképtelenség alakul
ki.
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Az élet nemcsak a bioszférán zajlik, hanem a teljes mindenség egy sokszintű, de egymással
sok szálon összefüggő fraktálrendszer, amely egymásra épült életpiramist képez. Az életnek
sokféle energiaszintje és változási ritmusa van, azonban minden élet tavasz (fiatalság) nyár,
(megerősödés, tömegnövelés és kiteljesedés,) ősz (megérés, túlérés, hervadás, lombhullás,
elmúlás), és tél (elhalás, felbomlás, újjáépülés, átszerveződés és megújulás) ciklusban
változik. A tavasz és a nyár a felépülés, az egyediség és a tudatfejlődés, a tömegnövelés
nemlineáris, majd lineáris időszaka, amelyet azonban leépülés, elbutulás, a tudatban vissza, de
az egyediség felé fejlődés polarizációja, majd az újjászerveződésként ismert nemlineáris
szervezet átalakítás követ. Bár az ember és az új élet teljesen változatlan formában nem
születhet újjá, de a kisebb energiaszintű részecskéink halhatatlanok, amelyek a halálunk után
új szerveződésekbe épülhetnek!
Az élet periodikusságát, a változási folyamat halálként ismert megszakadását a dinamikus
életfolyamatban törvényszerűen kialakuló belső ellentétek ciklikus felerősödése okozza, az
örök élet halhatatlansága csak statikus körülmények között lehetséges. A mindenségben
nemcsak a dinamikusan változó, az egyediség és a tudatfejlődés felé haladó élet, hanem a
statikus, az azonosság és a nagyobb együttműködő képesség felé vezető életváltozat is
kialakult, amelyet a vallásokból Mennyországként, Nirvánaként ismertünk. Az élet
lehetőségei és változási folyamatai megismerhetők. A keresett Mindenható Isten, a

materialista alapon is bizonyíthatóan létező Univerzális közös tudat, az élet
létező Gondviselője, fejlesztője nemcsak valós szerveződés, hanem valóban
örök életű!
Az Aspektus könyvek közelebb visznek az Isten szerepének, lehetőségének a megértéséhez,
elfogadásához, a Gondviselés megismeréséhez.
A nagy világvallások létező, fizikailag bizonyítható, periodikusan és analóg módon ismétlődő
racionális eseményekre alapulnak. Az élet kialakulásáról, céljáról és fejlődéséről, a természet
törvényekről fennmaradt képi leíratok több-tízezer évvel ezelőtti fejlett civilizációk által már
jól ismert periodikus körfolyamatokról tudósítanak, amelyeket a Természet állandói és
változó arányai határoznak meg.
Az Ön által most megismerhető anyag az ősi életfilozófiai elméletek, évtízezredi
tapasztalások megértett és korszerűsített mai feldolgozása, amely az eredetről és a Természeti
törvények által is meghatározott életről szól. A térinformációs anyag a Tao útjához hasonló
ismeretfejlődést, tudattágulást garantál, amely nemcsak életszemlélet, életbölcselet, hanem az
elődeink univerzális tudására épülő, a Mindenség összetettségét bemutató természetfilozófia.

továbblépés a megértés felé
Tisztelt Olvasó!
Reméljük, hogy a megtisztelő látogatása pozitív eredővel végződik, és az a tapasztalat marad
meg Önben, hogy az élet építéséhez, megőrzéséhez hasznos információkat talált az oldalakon.
Ha - az újszerűsége és a szokatlan rendezettsége miatt - az összefüggésében nehezen
követhető információkat meg kívánja érteni, javasoljuk, hogy e témákban a korábban
elsajátított ismereteket ne tévedhetetlen axiómaként kezeljék. Javasoljuk a már megtanult
ismeretekhez társítható alternatív történelmi lehetőségek nyitottabb fogadását. Az ismeret
fejlődése a történelem során sokszor került olyan tévutakra, amelyeken a körülöttünk működő
mindenség megértésének a közelítése helyett attól eltávolodtunk. Az embereket a történelem
során sokszor a félreértett pozitív, negatív érdekek, és a vágyaik is befolyásolták, amely miatt
a környezet és a valóság ismeretit némileg eltorzítva adták tovább. A kisebb- nagyobb
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érdekcsoportok a megértett ismereteket a saját érdekeik szerint torzították, és a dolgokat, a
körülöttünk változó valóságot később megismerők, az instabil alapokra nem tudtak összetett
ismeret ráépíteni. A valóság fehér foltjait e torzításokkal befolyásolva nem érthettük meg,
ezért nem kerekedhetett ki a Mindenség története.
A történelemből ismert érdekszövetségek a saját érdekükben torzították a valóságot a saját
javukra billentve a természet alapvetően igazságosztó serpenyőjét. Mindaddig, míg az
érdekcsoportok és kívül álló életvariációk léteznek, addig a szubjektív egyéni érdeknek
biztosított előny, a többi objektív érdek ellen dolgozik. Az Én és a Mi megfelelő
megkülönböztetése, a helyes arányok megtartása az élet szépségét és egészségét, az élet
minőségét befolyásolja.
Az élő rendszer alapvetően az igazság illúzióját kívánja, miközben szubjektív
megkülönböztetéssel a nagyobb azonosságot segíti. A lét kulcsa az azonosság és a másság
differenciált gravitációt adó vonzalma, vagy távolságtartó taszítása. A létezés nagy
azonossággal, ősközösséggel, az élő rendszer irány és célazonosságával, nagy együttműködő
képességgel kezdődik, de az élet során a genetikai állomány felhígul a mássággal, az
eltéréssel, és ez az út az együttműködő képtelenséghez, a pokoli élethez vezet. A genetikai
eltérés időbeli növekedése az időben és a térben egymást keresztező életutak, eltérő életcélok
felé kanyarodik, amely a rendezett célú áramlásból kaotikus szembenálláshoz,
megosztottsághoz és a változási ciklus végén halálként ismert szerveződési és
tudatbomláshoz, szervezeti energiaszint csökkenéshez, átalakulásához vezet.
Az Aspektus könyvek bizonyítják az élő lények halhatatlan lelkeit összekötő azonossági
szálak, a minden élőt összekötő élethúrok, (Ariadné fonalai), és az Istenként ismert
Mindenható a létezését, amelyet a hétköznapi valóságok mellett a megismert fizikai és
természeti törvények is bizonyítanak. Az Isten valóságos szellemlény, amely valóban az
örökkévalóság őre, a statikusan és a dinamikusan változó életvariációk kormányzója. Az
Isten, a közakaratot és a közvágyat megtestesítő lény, minden élő létező nevében próbálja a
változás lehetőségeit egyeztetni, hogy az egymással szembenálló érdekek helyett,
körfolyamatokba szervezett, egymásra épülő, rendezett életlánc alakulhassék ki.
Az életet könnyebbé és szervezettebbé csak akkor tehetjük, ha megértjük a nagy egész
működését, megértjük és elfogadjuk az egészben betöltendő szerepünket, a lehetőségeinket és
a korlátainkat is.
Az elődeink sem tévedhetetlenek, és sok esetben tévesen értett, magyarázott
természetműködést, történelmet tanultunk, amely eltávolította a megértésünket a most az
összefüggéseiben is tisztábban feltárulkozó valóságtól. Az élet nem az ember, és nem csak a
bioszféra kiváltsága. Az ember nem független öntörvények szerint fejlődhető lény, hanem
része a Természetként ismert egy nagyobb rendszernek, amely törvényeit nem hághatja át
büntetlenül.
A természet elleni bűntettnek az ára, az élethez kapott energiakölcsön idő előtti visszafizetési
kötelezettsége. Ha nem tudunk a természet nagyobb rendjébe, a körfolyamatba szervezett
életpiramisba illeszkedni, az árat az emberi civilizáció fogja megfizetni. A tét nagy, és ha a
választási lehetőség a most minden, akkor később a semmi, vagy a megtartható
együttfejlődéssel az életpiramishoz igazodó önmérsékelt életfolyamat.
A változásra nem majd, hanem MOST van szükség! Csak a nagyobb rendszer
körfolyamataiba illeszkedő önmérsékelt élet ad csak később is folyamatos életlehetőséget!

