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Mi az a sötét anyag? 

Pável Márta 

Mi az a sötét anyag?  

Én már tudom. 

 
(Ez a cikk a Túllépés következő számában, an-
golul is megjelenik.) 

 
Most egy nagy felfedezést közlök, me-

lyet Isten segítségével kaptam1, pont ezért nem való-

színű, hogy aki a transzcendencia felé zárt, és/vagy 

averziója van Isten felé, az ezt megérti.  

Ennek ellenére igaz és logikus is, amit leírok. 

Valószínűleg egyedül tudom, mi az Univerzumban vélhe-

tően meglévő sötét anyag, illetve már a tanítványaim/barátaim is 

tudják, és ők értik is.  

Annak ellenére, hogy többnyire teológiai fogalmakkal 

és magyarázatokkal élek, ez mégsem csak a hit és a 

teológia hatókörébe tartozik, hanem egy emelkedet-

tebb/ más dimenziójú anyagi világba. 

Megjegyzem: a fekete lyuk létét, működését is ugyan-

ilyen isteni forrás alapján 8 évvel előbb leírtam, 

mint Nobel-díjat kaptak érte. Most ebből tanulva rögön 

nyilvánossá teszem itt a Túllépés tudományos lapunk-

ban, ezzel egyben védem is. Azzal, amit a sötét anyag-

ról megtudtam, ha megérti a világ, akkor azzal a je-

lenlegi fizika, matematika, kozmológia stb. tudománya 

kissé összetörve, de nagy ugrást tehetne. 

 

http://index.hu/tudomany/2016/04/28/ 

kizartak_a_legnepszerubb_jeloltet_a_sotet_anyag_osszetetelere/ 

Beidézek DZINDZISZ MAGDALENA cikkéből: 
„Valószínűleg hallott már arról, hogy a világegyetemnek csak a 15 
százaléka áll megfigyelhető anyagból, a többi rész csillagászati 
műszerekkel nem figyelhető meg, elektromágneses sugárzást nem 
bocsát ki és nem nyel el, jelenlétére csak következtetnek a kutatók 
a látható anyagra tett hatásaiból. A Világegyetem 85 százalékát 
sötét anyag és sötét energia alkotja.”… „Vagyis vagy rosszak New-
ton gravitációs törvényei, vagy van valami olyan anyag, amely 
nem megfigyelhető, de visszatartja a csillagokat a pályaelhagyás-
tól.”.. 
 

Hát erről a sötét anyagról van szó a cikkemben. 

                                       
1 Mi, az AQUILA különlegesen kommunikatív kapcsolatban állunk az Istennel, 

de valójában ez lenne a természetes, mert ezt így kellene mindenkinek, hogy 

meg tudja tenni, csak ahhoz nyitottan kellene az Isten valósága felé fordulni. 

http://index.hu/tudomany/2016/04/28/kizartak_a_legnepszerubb_jeloltet_a_sotet_anyag_osszetetelere/
http://index.hu/tudomany/2016/04/28/kizartak_a_legnepszerubb_jeloltet_a_sotet_anyag_osszetetelere/
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Az lehet, hogy az AQUILA rendszerét, ami a könnyebb eligazodás 

végett a megvalósult fizikai világot 11 dimenzióban (11D) képzeli 
el (a Végső a 12D, a Végtelen Fény/Isten léte), a három dimenziós 

(3D) rendszerben rugalmatlanul gondolkodók nem fogják felfogni, 
megérteni, pedig abszolút logikus. Mivel a magyarázat nem ki-
mondottam a 3D-ben van - így kénytelen vagyok erről is beszélni 

-, csak hatással van rá, mert minden összefüggésben van egy-
mással. Az érthetőség miatt szükséges előzményekbe bevezetni 
Önöket, így az alább (kényszerből kissé hosszan) idézett részek 

felett kérem a nyitott elmét, az elgondolkodást, hogy megérthes-
sék. 

Ismétlem, hosszú lesz a bevezető magyarázat, de csak azért, hogy 
beleéljék magukat, mert kb. 30 éven át kapott isteni rendszer sze-
rint kell gondolkozni, amit elmélkedések alatt nevelődve kaptunk 

meg. Nos, ebbe bevezetni Önöket, eltartana egy darabig. Pont 
ezért – a megértés gyorsítása miatt a már 8 éve megjelent köny-

vemből idézek – ahol már rendszerezve van a tudásunk egy része 

–, aminek a címe: Akinek füle van a hallásra, az hallja 
meg! 

255. o. „legjobban csak így tudom elmondani azt, hogy az Úr mi-
lyen világképet, szemléletet alakított ki bennem két évtized alatt, 
hogy előbb közlöm a szemlélődés (contemplatio) végeredményét. 
Itt tisztázom a teremtés „másik” okát /ami a jelen állapot szerint 
nem dogmatikus/, a mi kiszakadásunkat, mert így ezt, a mi lényi 

lelkeink így akarták. 
257. o. „A lelkek, amikor kiszakadtak Istentől − a forma, tér és idő 
nélküli Végtelen értelemből, erőből és tudatból −, többségükben le-
felé tartottak, ahogyan halványult a fényük, úgy kaptak egyre sú-
lyosabb testeket, és Isten ezt az (saját) akaratot követve  teremtette 
alájuk a világokat megfelelő sűrűségben, ahogyan a szabad aka-

ratukban zuhanó lények ezt igényelték. Isten folyamatosan adja 
és adja az újabb világokat kóborló lényei alá (ahogyan mi emberek 
is az elmenő gyermekeinknek lakást veszünk, hogy ha külön van 
is, de jól érezze magát, persze ez vízszintes irányú távolodás, az 
pedig az öröklétből való zuhanás). Ez is a Logosz!” 
Így a világegyetemnek célja van, és oka is látható. (Igen, elmond-
hatom, maximálisan panteista vagyok, semmi józan okom sincs 

arra, hogy másként gondoljam.) Hiába – és megértetési kényszer-
ből – a transzcendens létre alapozok, attól még bárhogyan is nem 
tetszik a „tudós” világnak, hogy ilyen alapon közelítek, ez az 

egyetlen logikus magyarázat, amiről tudom, hogy a valóság. Ha 
valami másik „világból” köszön be ide, akkor ott kell keresni, ahol 
van.   

Jó pár éve volt az alábbi megdöbbentő elmélkedés, amire most a 
sötét anyag megértése érdekébe Isten a tudatomban hivatkozott. 
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258. o. „Ami még megrázóbb volt, megmutatta a csillagos 

eget fordítva, a negatívjába. Ezt a hasonlatot látva, telje-

sen elképedtem, most az igazat látom! Ragyogott az egész ég (az, 
ami eddig fekete volt) és a csillagok, − a mazsolák −, feketék és 
kicsi lukacskák voltak az Isten végtelen arany hátterében. Így csak 
Isten tud szemléltetni.” … „Tudni kell, hogy a Teremtő akaratából, 
jó szándékából mozognak, pusztulnak, keletkeznek ezek a rend-
szerek, amiket értünk, a teremtményeiért tart életben.” 
Lefordítom – mivel a mi elmélkedésekben használt nyelvünk nem 

biztos, hogy mindenkinek érthető –, alap az, hogy Isten immanen-
sen mindenütt betöltő Léte van. (Ez az elmélkedésben fényben 
ragyog, amit mi anyagi világi szemünkkel világűrnek gondolunk, 

és feketének látjuk.) Ebben vagyunk mi az anyagi világ elszórtan 
zárványok /mazsola szemek/, ami elmélkedésben fordítottan sö-
tét lukaknak látszanak, így fordult meg negatívba az, amit 3D –s 

szemeinkkel látunk, ha feltekintünk az égre. Mivel Isten Léte vég-
telen a benne lévő világok is végtelenek lehetnek. Isten önmagát 

kiüresíti, kivonja végtelen erejét, fényét meggyengíti stb., hogy ne-
künk az anyagi világnak magában helyet adjon. Ami valóban 
„fénylik” az a mindenütt jelenlevő Isten, ami sötét, azok az anyagi 

világok. Mivel a mi 3D-s anyaghoz szokott szemünk fordítva lát, 

és csak a 3D-be, így a Nap fénye, ami ugye az anyag egy 
formája, és a mi szemünk számára világít, ami pedig 

nem anyag, vagy szubtilisebben anyagi, az nekünk lát-

hatatlan= sötét. De ez attól még, hogy a mi képességeink sze-

rint semmiképpen sem detektálható, még létezik. Most ismét gon-

doljuk a fenti sorokat, hogy a csillagos eget negatívba láttatta, 
ergo sötéten, és amit mi sötét anyagnak gondolunk, az világít. De 
amiről most – ebben a cikkben a sötét anyagról – beszélünk, az 

nem az immanens isteni fény, hanem csak egy 3D-s anyagi világ 
felett álló, magasabb rezgésszintű, általunk nem ismert megnyil-

vánulása az anyagi világnak. 
A dimenziókhoz: sokféle dimenziós hipotézis van, lehet bármeddig 

osztogatnia az egyre emelkedő finomságú, és anyagot másként 
tartalmazó világokat. Nekünk – mint említettem – a rendszerünk-
ben 12D a végső, és ez már nem anyagi, hanem isteni világ, és 

ettől lejjebb jutva (de tér-idő sem úgy van jelen, mint gondolnánk) 
egyre jobban „sűrűsödik” az anyagi lét. 

Amúgy jelzem, itt a megoldás! Azt is közlöm, hogy még 
lesznek nagyobb meglepetések is, mint ez a felismert 

„sötét anyag”, mert ahogyan érzékenyülünk, fejlődünk, 

egyre több ráutaló jelet találhatunk, hogy nem csak 

ennyi a „világ”. Alább bővebben.  

260. o. „Mi itt a földön nagyrészt anyagban, energiában, sebesség-
ben stb. gondolkozunk. Rugalmas gondolkodással engedjük meg 
magunknak azt is, hogy feltételezünk olyan „anyagot”, ami akkora 
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energiájú fény, … amit nehezen köthetünk az anyaghoz (persze az 
még nem jelenti, hogy nincs anyagi része is, ez az ismereteink 
mélységétől nagymértékben függ, hogy hol lesz az érzékelhető el-
választó határ). Lassan haladva, mélyen elgondolva, tudjuk csak 
megközelíteni az isteni teremtés megértését; mikor, mit, minek él-
hetünk meg. Eljuthatunk egy olyan abszolút energia határához, 
egy olyan anyagtalan Fényhez, ami a fogalmaink szerint már rég 
nem az a fény, hanem sokkal több (habár szemlélődésben lelkileg 
ezt is fényként észleljük). Akkor felismerhetjük a teremtés legelső 
mozzanatát, mert belőle jönnek ki a dolgok. Akik a végső anyagta-
lan fényből (Istenből) – valami ok miatt – távoznak, akkor (csak a 
mi fogalmainkkal mondható, amúgy nem létező távolság 
növekedtével) energiájukat vesztve egyre „lejjebb zuhannak”, így 
jön létre „valamiféle” anyag, ami egyre durvább jelleget ölthet pl. a 
3D anyaga. (Amúgy egyik szó sem jó: nincs lejjebb és semmilyen 
értelemben sincs gravitáció, így zuhanás sem, de a megváltozott, 
leépülő állapotot nem tudom másként érzékeltetni.)  
Ha így gondolkodunk, akkor talán közelébe jutottunk annak, akit 
ma Isten közeli fogalommal jelölünk (de még nem akarok ilyen 
messze menni). … A további elmélkedésünket folytatván − kijelent-
hetem, hogy ez már az alázat helye −, hogy ez a 9 dimenzió (ami 
köztünk van) irgalmatlanul más, és a 3D-ben élőknek felfoghatat-
lan, hogy a legmerészebb filozófiával sem állíthatom, hogy teljesen 
megfejtettem Isten titkát, csak azt, hogy ráutaló magyarázatot ad-
hatok. Ez még nagyon sok szemlélődést, még több alázatot, és sok-
kal több rugalmasságot kíván, hogy ezt az egészet valamennyire 
megértsük. Úgy gondolom: ebben (is) nagyon is az út elején va-
gyok. 
Az általam felfogott, szemlélődésben megértett isteni működést, 
ezen tudásokat beépítjük, amelyek paradoxnak tűnhetnek pl. van 
vákuum, de nem tér, mégsem üres, a 3D-s szemünkkel semmi, 
mégis tele van erővel (energiával) és egy bizonyos, meghatározott 
energiájú fénnyel, már egyre tisztulóbb elmével láthatjuk.2 Ha ez a 
fény energiáját veszti, akkor úgy, ahogyan veszti, alakul ki belőle 
az anyag, és ez az egész folyamat fordítva is igaz, mert ha energiát 
kap, akkor vissza is mehet a kiinduló pontjához, Istenhez! … Alá-
zatunk fejlesztésére a 3D-ben észlelt jelenség: Ha egy mostani, va-
laha megfigyelt legnagyobb erejű gammasugár–robbanást megfi-
gyelnek, annak a legszélsőbb sugarai 30 milliárdszor nagyobb 
energiát hordoznak, mint a látható fény. Ezzel igazolnám az előző 
tézisemet, mellyel az isteni teremtés megértését szeretném megkö-

                                       
2 Ezt az állapotot nem tudjuk sem mérni, sem látni, sem megmagyarázni, 

semmi jelenlegi módón behatárolni, mert nem ebben a dimenzióban van. Ami 

nem látható, attól még létezik, ahogyan a sötét anyag is, jelei vannak, hatása 

„vonzása” van, csak éppen erre nincs mérési lehetőségünk. 
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zelíteni, hogy számunkra felmérhetetlen energia és egyéb változá-
sok zajlódhatnak le már ebben a dimenzióban is, hát még kilenccel 
feljebb, milyen lehet! 
264. o. Ha jól belegondolok (egészen riasztó): hogy az a „valami”, 
amit földnek gondolunk, azzal a tettel, hogy ha Isten csak egy kis 
Fényt közölne vele, máris más dimenzió lenne, és itt minden véget 
érne. Tehát, ha majd Isten teljesen vissza akarja állítani az alap-
állapotot, tehát teljesen közli magát, akkor a teremtett világ (meg-
szűnik) semmilyen módon sem lesz külön az Isteni alaptól. … S 
minden lélekhalmaznak megfelelő sűrűségű univerzumot, dimen-
ziót alkot azzal, hogy önmagát különféleképpen (eltérő mennyiség-
ben) vonja ki, ezzel és így teremti meg nekünk a világokat. (Ponto-
san ezért igaz a Plótinosz megállapítása: hogy a sötétség a fény 
hiánya, s úgy tudjuk ezt a nézetet, hogy Szent Ágoston – nagyon 
helyesen − csak átvette Tőle…) 
 
Már közben – gondolom rájöttek – meg is magyaráztam, hogy mi 
lehet ez a sötét anyag, ami jelenlegi tudásunk szerint beölti a vi-
lágegyetemünk kb. 85%-át a szemünknek fényes bolygók, napok, 

mindössze kb. 10-15%-ot képviselnek. Tehát a sötét anyag egy 
felettünk álló „világ” erő-megnyilvánulása, de mivel mi ebben a 
dimenzióban szeretnénk megmagyarázni, elkapni, befolyásolni, 

használni azt, ami nem ebben van, nehézségekbe ütközünk. Biz-
tos vagyok benne, hogy még „más” is előkerül.  

A végső konklúzió: az a sötét anyag valójában fényesebb, mint a 
mi 3D-s világunk, sokkal nagyobb energetikailag is, s talán olyan 
erőviszonyok ezek, amikről nem is álmodtunk eddig. Egy biztos, 

jelenleg a számunkra még nem ismert erő féle lehet. Ahhoz, hogy 
ezzel megismerkedhessünk, behatóbban kell nekünk, az ismere-

teket kereső lényeknek transzcendálnunk, mert eddig nem fog le-
süllyedni ez a „sötét anyag”, mert sokkal töltöttebb, „magasabb” 
világok része, tehát nekünk, a kereső embernek kell kiemelkedni 

a képességeink, a tudtunk révén a 3D szorításából, ez is a 
transzcendálódás része. Ha lesüllyedne – amit ne kívánjunk, mert 
vége lenne számunkra a világnak… –, akkor „erejét” vesztve nem 

az lenne, ami ma, hanem valami ismertek közé besorolhatnánk. 
Nagyon fontos az alázatos szemlélet, mert ebből is látszik, igen 

nagy rendszer részei vagyunk, és nagyon keveset tudunk az 
egészről. 
 
A cikk írója: Varga Péterné/ Pável Márta, katolikus hittanár, az AQUILA 
Párt elnöke, 25 éve az AQUILA kat. közösség létrehozója és vezetője. 
Két könyve jelent meg (Akinek füle van a hallásra, az hallja meg, vala-
mint A misztikus teológia alapjai) és egy Hazafelé címmel folyamatban 
van. Publikációi megtekinthetőek a www.aqp.hu valamint a 
http://www.sasmarta.eoldal.hu oldalon. 

http://www.aqp.hu/
http://www.sasmarta.eoldal.hu/
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A szerkesztő megjegyzése az alábbi dolgozathoz: 
A dolgozat elolvasását megelőzve tudatom: az AQUILA Közösség idő-
ről időre dolgozatokat ír, különféle filozófiai és teológiai, szociológiai té-
mákban. Az alább egy ilyen alkotás, amit teljes terjedelmében közlünk. 
Kérem jó szándékú követését, nyitottsággal fogadását annak, amit a 
szerző tanár közölni akar. Ha dogmatikailag nézem, sokszor másként 
magyaráz, mint az Egyház, de egy jó, az embert spirituálisan és gyü-

mölcsözően előrevivő alternatívának filozófiai-teológiai alapjait közli, 
azt az alapot, amiben az AQUILA Közösség is él. 
 

Márkus Edit  

Lélek és test együttműködése, harca és békéje 

Talán az egyik legvitatottabb és legnagyobb vi-

tákat provokáló téma a lélekvándorlás és a re-

inkarnáció hipotézise, bár ezen fogalmak nem 

pontosan ugyanazt a jelenséget fedik le, így ér-

telmezésük fontos és igen hasznos.  

Írásomban arra próbálok meg kísérletet tenni, 

hogy bemutassam, miképpen lehetne összeegyeztetni a katolikus 

hitet a lélekvándorlással, mely pontokon lehetne esetlegesen ösz-

szekapcsolni, hol nyújthatna segítséget e tanrendszer a kereső em-

bernek. Ismertebb egyházatyák gondolatait hívom ehhez segítsé-

gül, akik a platóni filozófián nevelkedve vértanúi hittel küzdöttek 

az igazságért. Ezen kívül az Aquila által kapott egyéni kinyilatkoz-

tatások nyújtanak számomra fogódzót, hogy megpróbáljak eliga-

zodni a dogmarendszer labirintusában. A dogmák, mint hitigazsá-

gok, illetve egyházi vélemények – néhány kivétellel – közelebb vi-

hetnek a transzcendens igazsághoz, csakhogy kincsként rejtőznek 

el előlünk. A misztikus úton a kapott magán kinyilatkoztatások ezen 

rejtett kincsek felszínre hozatalát hivatottak elősegíteni.  

Célom, hogy az előbb felsorolt eszközök segítségével olyan logikus 

feltevést vázoljak Önök előtt fel, amely nem öncélú okoskodás, 

hanem inkább gondolatébresztés, ablaknyitogatás az „Óperen-

cián Túlra”.  

 

A lélekvándorlás illetve a reinkarnáció jelentése 

 

A keleti irodalomban a reinkarnációra igen mély és bőséges ma-

gyarázatot találhatunk, talán kicsit el is veszhetünk a szellemi labi-

rintusban. Ugyanakkor nemcsak a hinduizmusban, buddhizmus-

ban találkozhatunk ezzel, hanem már az ókori vallások, filozófiai 

irányzatok is ebben a rendszerben gondolkodnak. Megpróbálom 

összefoglalni és a lényeget kiemelni ezekből a szövegekből.  


