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Az ötödik dimenzió, 
az időutazás lehetősége. 

 

Az Aspektus sorozat 5. Könyve.   Méret: A/4  Terjedelem: 254 oldal. 
 

KÖNYVISMERTETŐ 
 

Az Aspektus 5. könyve, a korábbi könyvekben kifejtett anyag és térszerveződési, 
életszerveződési elmélet újabb térismereti összefüggéseit tárja fel, a múlt, jelen és a jövő egy 
időben történő megérthető lehetőségét. 
A mikro és a makrokozmosz, a jövő és a múlt között, a jelen felszínén keletkező, arányos, 
analóg valóság, a múlt és a jövő ütközése által létrehozott pillanatnyi, mulandó felszínt 
képező tükörképnek tekinthető, amelynek a felbontása a jelen felszínétől kifelé és befelé 
eltérő mértékű. A távoli csillagtérben, a múltban történt változás, hosszú idő múlva ér 
hozzánk, amely így az eseményhez képest a jövőben a mi állapotunkat a jelenben 
megváltoztatva fejti ki a hatását. A múltban történt hasonló változás, sokszor csak a jelenben, 
vagy ennél később, a majdani jövőben ér hozzánk, és módosítja a helyi körülményeket. A tér 
és idő összefügg, de a távoli térben keletkezett gyors változás is csak időkéséssel ér el 
hozzánk, és a mikro méretekben kis energiaszintű, lassabban terjedő változások is csak 
időkéséssel, a változást követő jövőben fejti ki az élettani hatását. Amíg a hatást közvetítő 
részecskék a nagy térben és sok időben a nem végtelen makrokozmoszban bolyonganak, 
addig a mikrokozmosz felé, befelé haladó fejlettebb részecskéink, a nagyobb 
változássűrűségű élőmezőnk belsejében, a gyorsabban fejlődő élőrétegekben keringenek. A 
két keringés egymással szinkrónban állva befolyásolja az élet jövőjét, a bennünk élő 
részecskék és a környezeti tér együttfejlődését. 
Ha ez az együttfejlődés csorbát szenved, a szerveződésben vagy az élőrétegben, időzavar és a 
környezetben eltérő aszinkron energiahullámzás alakul ki. A folyamatosnak tekinthető 
lineáris változást, az együttfejlődés eltolódása elrontja, és energiahullámokat keltve 
nemlineáris evolúciós életszakaszt, szerveződési őszt és telet vált ki. Az élet az évszakokhoz 
hasonló sokféle eltérő ritmusú életciklusokban fejlődik, amelyben a szerveződési tavasz, az 
együttműködés, a társulás és a békekötés időszakát a szerveződési nyár, a termés és az 
élőtömeg növekedése, erőben és energiában kiteljesedése, az élet felvirágzása követi. 
A felmenői, mezőktől, a belső és a külső keringésektől is befolyásolt (vezérelt) belső 
keringési rendszert, azonban a bolygótéren kívüli felmenők körüli keringés, és azok 
határfelületeinek a metszése is jelentősen befolyásolja. E változás energiaszegény időszaka, 
evolúciós ősz állapotot alakít ki, amelyben a túlszaporodott élet energiahiányossá válik, és 
feszültséggel feltelve romlásnak indul. A felmenői keringési rendszerek által szabályozott 
külső keringési rendszer, az ősz állapot után, az életbe szerveződött, de elöregedett, 
hegemóniába került részecskék életét és a környezetét alaposan megváltoztató szerveződési 
telet, életciklus változást, az elmúlás és az újjászerveződés periodikájával rendszeresen 
megújítja. 
A könyv a hagyományos fizikai szabályok ismeretében, materialista alapon is megérthetővé 
teszi az egy időben történhető múlt és jövő lehetőségét, és ezzel legalizálja az asztrálutazás, 
időutazásként ismert információ szerzését. A hipnózis nem az egyedüli mód, a tudat alatti 
információ kinyerésére, számos egyszerűbb, mindenki által megérthető, művelhető formája 
létezik. Az emberi tudatot, amely a részecskéink kollektív tudatának tekinthető, 
megszólíthatjuk, kommunikálhatunk a részecskéink kisebb kolóniáival, megismerhetjük az 
általuk észlelt változások, mint a jövőre utaló információk valószínűségi szabályait. Az 
intelligens részecskéink segítségével téridős utazásra indulhatunk, és megismerhetjük a 
határtalan és végtelen Univerzumot. 
 


