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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 szív, a lélek lakhelye és 
képződési centruma, a 
Naprendszerben a Föld 

Élettengely, gerinc, közvetlen 
információs csatorna, ekliptikai 
információs tengely a Nap és 
társa, a Szaturnusz között 

Csakra központok és 
fejlődési határok,  

a legfontosabb szervek 
centrumai,  

a Naprendszerben, a 
szerelemé és a 

szaporodásé a Vénusz 
 

a belső csakra a 
Merkúr, 

A Nap, a Földnek Anyai energia-forrás,  

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

A nyakas, harcias Mars 
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Könyvismertető: 
 
Az élet szerveződését bemutató Aspektus könyvsorozat a vége felé közeledik. A könyv az élet 
szerveződésével foglalkozik, amely egy közös térben, az életnek helyet adó legnagyobb 
életbuborékban, a közös Isteni térben egy-időben változik, fejlődik, keveredik. 
Az Isteni szervezet nem véletlenül kapta az nr.1-es sorszámot, mert minden másból lehet 
több, azonos, hasonló, de a közös térből, amely helyet és teret ad a benne kifejlődött 
életváltozásnak, csak ez az egy van. A maga nemében páratlan térnek azonban van hozzá 
tartozó aurája, amelyben mindaz belekerül, amelyet az élet magától eltávolít, kidob, és 
minden hiányozni fog az aurából, a közös térből, amit az élet a változása során felhasznál, 
magába és az élettermékeibe épít. Az isteni közös tér, és a benne változó életfolyamat tehát 
csak együtt tartalmaz mindent, ami van, és e térrészben valahol minden megtalálható, amelyet 
az élet, vagy a közös tér kidob magából, amelyet kiközösít, vagy elfogyaszt. A közös térben 
lévő isteni szerveződés azonban nemcsak helyet és teret ad a benne változó életnek, hanem a 
legkisebb, még angyali, nem fogyasztó részecskéivel, mindenben, ami él és változik, benne 
van, tehát kívülről és belülről is, bár más felbontással de figyeli a szervezetében történéseket. 
Az élet keveredése, cserélődése folyamatos, és a térrész lokális részeiben, hol gyorsabban, - 
hol lassabban, de folyton változnak az állapotok, de ezek a helyi eltérésre kikeveredések, 
globálisan azonos eredőben maradnak. Amely információs hatás valamely térrészből, rétegből 
kikerül, annak a részecskéi más rétegekben, a külső vagy a belső környezetben megtalálhatók. 
Az isteni részecskék hol nagyobb sűrűségbe, hol ritkább állapotba kerülnek, de a térben nem 
kötött, radikális pályán kellően szabadon áramlás csak az információs energiaszintű hatások, és a 
DNS egységeknél kisebb részecskék lehetősége. 
A látszólagos szabadság azonban vágy és parancsteljesítések sorozata, információtovábbítás, 
kötelezettség teljesítés, amelyben bármennyi részecske bármely irányba áramlik, a közös tér 
eredője lényegében nem változik. Bár a helyi különbségek, a kezdeti eltérés kifejlődésétől, a 
megérzés kialakulásától folyton módosulnak, ezek csak a nagy és a kicsi különbségek között 
tudnak változni. A duális térben azonban az élet szereplőkhöz olyan tőlük elválaszthatatlan 
környezet is tartozik, amely minden jót és rosszat, amit az élet kivet magából befogad, 
pufferol és tárol, és amikor az élet már nem számít rá, a múlt hagyatékaként visszaad. A kicsi 
szervezetek látszólagos szabadsága, a nagyobbak felé sem csökken, és minél nagyobb egy 
szervezet, minél több holmija, anyaga, jószága keletkezik, annál nagyobb kötöttsége, 
Gondviselői kötelessége, felelősség terheli. A királyok, a nagyok, az életpéldák az élet 
foglyai, és minél nagyobbak egyes szervezetek vezetői, hatalmai, annál páratlanabbak, az 
ilyen szervezetek annál magányosabbak. Az unalmat és a magányt, a hatalom felelősségét, 
kötelmét oldja a szervezeti játékszabályok alkotási, ellenőrzési és számonkérési lehetősége, az 
élet különböző variációinak a kipróbálási lehetősége, de nehezíti a hatalomhoz tartozó 
felelősség, a szimmetria megtartásának a kötelezettsége. 
Bár a közös térben ide-oda áramló életbuborékokat, a közös érzés parancsára az isteni kicsi 
részecskék tologatják, de az értelem és a megértés, a belátás és a bölcsesség lehetőséget ad az 
életjáték szabályait megtartóknak, ha kellően erősen hisznek a ,,jó,, céljukban és az isteni 
gondviselésben, a kezükbe vegyék a sorsukat, és a nagyobb közösség támogatását ű élvezzék. 



 


