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Aspektus, az élet különböző dolgait eltérő, eddig nem ismert nézőpontokból is bemutató 
összefüggés-ismeret és megértésnövelő könyvsorozat 

 
 
Az Aspektus könyvek nem irodalmi, és nem annyira tudományos tartalmú könyvek, hanem elsősorban a világunk 
és az élet összefüggéseit bemutató ismeretterjesztők. A könyvek azokhoz a fél-válaszokkal nem megelégedő, a 
dolgok lényegére kíváncsi, kutakodó elméjű emberekhez szólnak, akik keresik a dolgok és a létezés értelmét, akik 
kíváncsiak az ismeretlen dolgok rejtelmeire. A tudás egy köztes lépcső a megérzés, a megismerés, a meggyőződés 
az értelem, a megértéséig eljutás között. E könyvek nem a részletekben rejlő speciális résztudásról, hanem az 
észlelhető részletek összefüggéseiről szólnak, amely a megismerésen át az univerzális értelem megnyílásához, a 
megvilágosodáshoz és a megértéshez vezet. 

 
A Tao útja, az értelem és a megértés, a megvilágosodás és  
az Isten életet teremtő, szabályozó részévé válás felé vezető út  



 
 

Az élet eltérő aspektusokból feltárt szerveződési lehetőségei,  
a tudatfejlődés útjai  

 
Könyvismertető- bevezető: 
 
Állandó eredőjű, de a lokális tulajdonságaiban folyton változó, komplex értelemmel rendelkező Isteni 
térben élünk. A tér azonban önmagában nem teljes, csak a benne változó egyedekkel együtt képez 
azoknak egymáshoz képest is környezetet adó teljes komplexitást, isteni univerzitást. A Einstein és mások 
által is keresett térállandó az egy, azaz az entitás, amelyben a környezetben változó részek összessége a 
nekik környezetet is adó egységgel egészséget képez. Minden, ami ezen egynél kisebb, az csak része a 
nagyobb teljességnek, és bármi, ami e kisebb és tökéletlenebb részek nagyobb közössége, az csak a 
teljességből még hiányzó résszel együtt képezhet komplexitást.  
A részek tulajdonságai az időben és a térben, valamint minden lehetséges állapotukban, eredőjükben 
mulandók, változók, de ezen változások csak a lokalitás helyi módosulásai, a komplexitás 
tulajdonságainak az eredője bármely részek eltérő állapotában is egy.  
Ha az egy, az eredeti komplexitás a teljességében az isteni egység, éppen Yin és Yang eltérő 
másállapotára, férfias és lendületes, centralizálódó, befelé, és nőies, ki és szétáramló részekre bomlik, a 
helyileg és az állapotában differenciálódó lokalitás állapota eltérővé válik, de csak a tér eredő 
tulajdonságai csoportosulnak helyileg eltérővé, némelyekben helyileg meggyengülővé, másokban 
centralizáltabbá, erősebbé, de ettől a komplexitás, az egész tér és a benne elkülönülő részek eredője nem 
változik.  
Ahhoz, hogy az isteni tér időben és helyileg is változó állapotait, a lokalitás differenciáltságát megértsük, 
meg kell ismerni egy hasonló, analóg környezetben részben zárt tér állapotváltozási lehetőségeit.  
 
Ha a környezettel éppen egyensúlyban lévő lokalitás állapota bármely tényező, tulajdonsági részek 
arányváltozása miatt megváltozik, ez csak a belső, vagy a külső különbség eltérő irányú kiterjedése során 
valósulhat meg. Egy mind a két irányban kellően és az eredőjében zárt rendszerben, az átlagos állapot 
megváltozása, kifelé és befelé haladó, eltérő állapotra fejlődő különbségnövekedésben nyilvánulhat meg.  
 
A térben egymás felé, befelé haladó részeknek szükségszerűen sűrűsödniük, a térbeli és a hatásbeli 
eredőjüknek koncentrálódniuk kell mindaddig, amíg el nem érik az egymás felé haladó részek - az ebben 
az állapotváltozásban lehetséges - legnagyobb sűrűség, a térbeli telítettség állapotát, amely térbeli 
sűrűség, ekkor nagyobb hatáskoncentrációt hoz létre, mint a kiinduló állapot, mint a közben a változást 
kiváltó, de már a belőle kiáramlókkal az átlagosnál alacsonyabb sűrűségbe fejlődő környezet.  
 
A lokális állapoti eredő tehát inverzben megváltozik, az átlagosból differenciált, a differenciáltból később 
átlagos téreredő válik. Azonban nemcsak a befelé áramló részek sűrűsödése következik be az átlagos 
térállapot módosulásakor, hanem a befelé lendülve sűrűsödő részecskékről kifelé elrugaszkodók egyidejű 
térritkulása is bekövetkezik, amely az átlagostól az eltérővé fejlődést egyszerre legalább két, vagy több 
párhuzamos szálon, és irányba növeli. Azonban miként a befelé haladó részek is torlódnak egymáson, és 
elérik az adott lendülettel a lehető legnagyobb térbeli sűrűség, koncentráltság állapotát, hasonlóan a kifelé 
haladó, kellő azonosságú részek is elérik egyszer a legnagyobb térbeli ritkaság legritkább állapotát. Ezt 
követően már nem ritkulás, a különbség növekedése, hanem a változásra alkalmas, kellő azonosságú tér 
határait elérő részek, idegen tulajdonsági eredőjű térrészekbe behatolása miatt, az egymás felé áramlás és 
a lokális koncentráltság, a változás sűrűség és az életnyomás ismét növekedni kezd, és egy új külső eredő 
maximum felé fejlődik.  

 
 


