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A komplexitas - Kiút 
 

Bevezető: 
 

A Komplexitás- kiút, a tíz könyvet tartalmazó Aspektus könyvsorozat első sorozati részének a záró 
könyve.  
A sorozat az anyag és az élet szerveződéséről, az élet működéséről és e működés zavarairól, valamint az 
életszerveződés közben kialakuló együttfejlődési zavarok kijavítási lehetőségéről, az élet önjavító 
komplexitásáról szól. 
A sorozatrész záró-könyve, a sok újszerű összefüggés miatt bonyolult, amelynek a megértéséhez az anyag 
és térszerveződési, az életszerveződési alapismeretek kellő szélessége szükséges, de egyúttal a már 
megtanult ismertek ellentmondásainak és zavarainak a tisztázási igénye is. Az új ismeretek 
megtanulásához, megértéséhez általában szükséges a régi, bizonyítottan és megértetten hibás gondolatok, 
magyarázatok megkérdőjelezése, elvetése, és helyettük az alkalmasabb, a valósághoz hűbb, természethez 
közelibb elméleteknek és a hibákon túlmutató logikai összefüggésrendszerek a nagyobb bizalommal 
fogadása. A hibás elképzelésekhez általában mindaddig ragaszkodunk, amíg nem ismerünk meg helyette, 
egy hozzá viszonyíthatóan másik, láthatóan, vagy és érezhetően jobbnak látszó viszonyítási alapot. Ha 
egy személy célja rossz irányba halad, a vágyott célhoz vezető másik utat megmutató szerveződés 
viszonyítási alapot, választási lehetőséget ad. Ha nemcsak egy személy, hanem egy nagyobb közösség, 
egy nemzet, egy ország, vagy az emberi faj kerül a helyes cél alternatív ismerethiánya miatt tévútra, a 
haladás, az új és alkalmasabb cél megmutatása a helyes útra terelheti a szerveződés evolúcióját. Az 
emberiség pedig nem jó irányba halad, és ezt már régóta tudjuk, de a jelenlegi irány haszonélvezői nem 
engedik letérni a változás hajóját a többségnek már bizonyíthatóan helytelen útról. Az út azonban, 
amelyen haladhatunk csak egy keskeny ösvény, a tao útja, a tudatfejlődés útja, amelyben Morffy 
elméletét kell követnünk. Vissza kell bontani a régi irányt a még bizonyíthatóan jó útig, és onnan újra 
elindulva a helyes irányba kell terelni az evolúció hajóit. Az eredeti tudás, az ősi információk már 
ismertek, elérhetők, az új és teljesebb információkkal kiegészíthetők, és a tudás patakjából mindenki 
felfrissülését lehetővé tevő információs folyam válik. Nagyon sok új részlet illeszkedik a régi 
térszerveződési elméletekhez, de ezek egy része az alapjaiban rossz irányba indult felületes ismereteken 
alapulnak. A materialista életszemléletű megközelítés, a látható anyagból, a valóság töredékéből 
kiindulva, azt még kisebb, de még mérhető energiájú részekre bontva próbálja a láthatatlant és a 
mérhetetlent feltárni. A felbontási lehetőségünk azonban a fejlettségünkhöz kötött, ezért az általunk 
készített de elégtelen felbontású eszközökkel, csak a valóság már észlelhető töredékeit tudtuk feltárni. A 
sok aspektusból még hiányos részletek nem álltak össze az összefüggő ismeretrendszerré, ezért a 
Mindenség megismeréséhez a már feltárt részleteket, az összefüggéseket is bemutató szerveződési vázára 
kell helyezni, hogy a feltárt dolgok kapcsolódásai is megismerhetővé és megérthetővé váljanak. Az 
Aspektus könyvek egy térszerveződési összefüggésrendszert, egy logikai vázat adnak a mindenség 
szerkezetének az összefüggéseiről, de hiányosak és bizonyára sokszor pontatlanok a már feltárt 
részletekben. A tudományos világ által megfelelő sikerrel feltárt szakszerű ismeretek azonban pontosan 
beilleszthetők e természetfilozófiai vázba, amely e részletekkel felöltöztethető, kiegészíthető és komplexé 
rendszerezhető. Az írónak nem célja a már feltárt és a rendszerbe nem illő részletek bírálata, miképpen a 
feltáruló összefüggésrendszer még hiányzó részleteinek a kiegészítését, pontosítását, és a logikai 
rendezését is azokra bízza, akik ebben alaposabbak, sikeresebbek, akik a részletek feltárásához több 
türelemmel és nagyobb szakértelemmel rendelkeznek. Mivel e könyv nemcsak a tudományos ismerettel 
és igénnyel rendelkezőknek szól, ezért valószínűen elkerülhetetlen, hogy a megértéshez szükséges 
alapokkal az olvasó legalább középszinten tisztában legyen, vagy e könyv előzményeit tartalmazó 
könyvsorozatot, annak a tudatfejlődést követő rendjében elolvassa, megértse. 
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