V-Evrensel İnsan(aklı meleği insan):Zihni, doğal çevresi ve beyni ile pozitif düşünerek
doğayı aşabilen fert - toplum veya devlettir. Tüm döngülere pozitif değer kazandıran
varlıklara zarar vermeyen yaşam stilini geliştiren fert ve toplumlar bu kategoride yer
alırlar.21. yy bilgi-uzay çağı insan tipidir. Yaşam döngüleri ve genel döngüleri (dijitalsanal, zihinsel, sosyolojik, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngüler) nötr-pozitif
dengededir.
Diyet olarak; yalanı, nefretini, fiziksel ve zihinsel gücün hayvani sıfatlarını henüz
etkili bir biçimde kullanamayan saf insan tipidir. Gelişmiş insanla/larla desteklenip
bilinçlendirilirse müthiş bir insan tipini sergiler. Negatif ve hayvani sıfatlarını etkili bir
şekilde kullanması için yaşayarak zihinsel bağışıklık sistemini geliştirmesi gerekir.
Evrensel İnsanı Hayvanlardan ayırtan sosyal özgünlüklerden birisi de; giyiminden,
davranışlarından ve her türlü ürettiklerinden başka varlıkların yarar gördüğü insandır.
Yada everensel insan; giyim ve yaşama şekli ile; başka insanların güzel ahlaki ortak
payda duyu ve duygularını kasten harekete geçiren insandır. Bir kişilik: dikkat ve ilgilerin
üzerinde olmasına mutlak gereksinim duyuyorsa yada çok hoşlanıyorsa; başkalarının
nefsi duyguları yerine ruhi, ulvi ve akli duygularını harekete geçirecek şekilde; giyim,
davranış, eylem ve üretimde bulunmayı tercih edebilir. İfrat ve tefritin giyimi, davranışları
ve eylemleri yerine; normal olanlarının çevresinde uyandırdığı duygular kişinin toplumsal
duygularının ortak paydasına gösterdiği saygıyı ifade ettiğinin bilincinde olması
önemlidir. Yada giyimiyle, davranışlarıyla ve eylemleriyle; mütevazı, aşırı dikkat
çekmemek toplumsal ahlaki değerlere saygının ifadesidir. Eylemleriyle yokluğunu
sergilemek toplumdan çok kişiyi ilgilendiren özel bir tercihtir.

•

Evrensel insan/toplum/ devletin bilim ve ilmi arasındaki temel çelişkilerini
çözümlemiştir. Evrensel insanlar kalben-zihnen ebedidir; çağdaş ve normal insan,
evrensel insanın yanında, güdük ve çocuksu kalır. Evrensel insan tipinde idealler
ferdi, aklı kurallar geçerli ve gerçekçidir. Parayı araç kabul eder. Doğal ve sosyolojik
döngünün bilincindedir. Çevreci ve Bilim insanlarının çoğu bu gruba girer. Henüz
hayvani siyaseti bilimin dürüstlük metriksine koyamamıştır. Kuvvetle bunu
başaracağı olasıdır.
Bu insan tipi henüz yarı uyanık; çevre, doğal ve sosyal döngü bilincindedir.
Savaşlara karşıdırlar; bilinçli, adil ve haklı globalleşmeyi savunurlar. Geleceği hak
edişe aday insanlardır. Güzel bir geleceği vaat ederler. Mevcut dünya sisteminde
ciddiye alınmadıklarına çok üzülen, gayretli, değişmeye müsait, her millete serpişmiş
güzel insanlardırlar. Henüz münafıklar, hainler bunlara dadanmadan;
fanatiklerine aşılanarak; korunmaya, gelişmeye, yeşermeye ve yaşayarak onları
tanımayı, öğrenmeyi başardıkça baskınca gürleşecekler. Bu insanların;beyni, zihni
ve kalbi kısmen tam kapasite ile çalışır. Bu yol alışın rotası ve yönü; akli kurallara
göre olursa, gelişmiş insan zihin metriksine ulaşılır. Aksine hayvanların zihinsel
metriksileriyle kenetlenerek primitif insan zihin tipi ortaya çıkar. Doğal Döngülere;
Mutual İnsan (+,+)

