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Többszintes igazság
Könyvismertető
A többszintes igazság, az Univerzumot, a közös terünket átható látszólagos rendezetlenség, a
káosz és a visszafejlődés időnkénti felerősödése mellett is az eredőjében megtartott rendről, a
rendezettség megtartási lehetőégéről szól.
A mindent átható rend igazsága és fejlődési iránya, időnként, amikor egy életszervezet elér
egy nála nagyobb, vagy és fejlettebb, más szervezetet, látszólag felborul, és a valamerre
haladás, a fejlődés néven ismert életáramlás lineáris rendje ekkor torlódva megfordul. A
fejlettebb szervezeteknek, fejlettebb rétegnek áramló életbuborékok addig töretlen fejlődése,
áramlási iránya, egyre magasabb, a folyamatokat kellően nem átlátó, nem értőknek
kaotikusnak látszó keveredésben megfordul, és az addig felépülő dolgok a lebomlás felé
fejlődnek. A szervezetekben ilyenkor értékrend változás is kifejlődik, a korábbi célok és
áramlási irányok átértékelődnek. A látszólagos rendetlenség környezetében azonban már
ekkor is fejlődik az új rend, az új és a másiknál időszerűbb, aktuálisabb szervezettség. Az élet
réteges elrendeződése mellett, nemcsak síkban eltolt, elforgatott, laporientált szervezettség
működik, hanem a térben és az időben, a fejlettségben is egymáshoz képest eltolt, időspirálba,
életspirálba szervezett, nagy rendet tartó kozmikus rend és rendezettség fejlődött ki. E sokak
által nem átlátható rendben, az azonos térrészben azonos áramlási iránytól, az időben
szervezetten együttáramló meghatározott rendezettségtől nem nagyon lehet mindaddig eltérni,
amíg az lineáris rendben és kiszámíthatóságot biztosítva fejlődik. A rend változására, a
nyergelj-fordulj állapot kialakulására azonban periodikusan sor kerül, és az élet célja valami
felé törekvése ekkor megváltozik. A korábbi igazságok azonban nem vesznek el, bár
halványulnak a fényeik, e rendszerben életszintenként, élőrétegenként más- más igazság van.
A téridőben kifejlett életváltozásnak nagyon sok, de egymástól eltérő jó és rossz rendezettsége
is lehet, de ezek az eltérő rendek, az eltérő igazságok sok esetben békésen megférnek egymás
mellett, és ha mégis kozmikus vitára kerül sor, új csillagfény gyúl ki a megszülető közös
igazságban, amit hatásszimmetriának, patthelyzetnek, kiegyezésnek, és új rendezettség, új
igazságág, új szervezeti rend megszületésének tekinthetünk.
A közös isteni térben hol békésen, hol haragosan fejlődő, egymással ütköző ideológiák
harcában az ideák, az életnek ideális elképzelések, az ideológiák valósággá degradálódó
kompromisszumában születik meg az anyagi valóság, mint a sokszintes igazság kézzel
fogható maradványa. Az anyag, amit mi matériaként ismerünk, az eltérő igazságok üledéke,
az elhalt igazságok maradéka, amelyen békésen áramlanak a későbbi korok egymással
együttműködésre jutó fejlettebb, korszerűbb igazsághordozói, az élet kompromisszumra képes
résztvevői. A rend időnként és lokálisan elveszése azonban a globális rendet nem bontja meg,
csak élénkíti a változást már megunó életszervezetek, túl szürkévé fejlődő hétköznapjait. A
látszólagos káosz ellenére magasabb szinten mindig rend, és a szükséges irány felé fejlődés
alakul ki, a globális térben, az életáramlásban nagyon pontos szabálytartás, rend és
rendezettség van. A rend alapja, hogy mindig több az egyenes és mások által ezzel kellően
kiszámítható életáramlási irányt megtartó szervezet, mint a kiszámíthatatlanul változó, a
szervezettséget bontó szervezet. A párba kapcsolódó szervezetek között egyenes irányban
áramló részecskék, egy Casimír hatásként, és gravitációként ismert, a szervezeteket összetartó
térerő különbséget hoz létre, amely statisztikai különbséggel, mindig nagyobb erővel
kapcsolja össze az egyenes úton járó életszerveződések jóvoltából az élet alanyait, mint a
közéjük időnként beférkőző, de a továbbfejlődést generáló elválasztó erők bomlasztása. Ha a
helyi bomlasztás valahol lokálisan megerősödik, a tér azonnal globálisabb térerő különbségbe
fejlődve globalizálódik, és nagyobb energiaszintű, hatóképesebb, életet védő szervezettségbe
épül.

