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Az információ rendezettsége sokféle lehet, de csak akkor értjük meg, ha a nagyobb része
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Aspektus, az élet különböző dolgait eltérő, eddig nem ismert nézőpontokból is bemutató
összefüggés-ismeret és megértésnövelő könyvsorozat
Az Aspektus könyvek nem irodalmi, és nem annyira tudományos tartalmú könyvek, hanem elsősorban a világunk
és az élet összefüggéseit bemutató ismeretterjesztők. A könyvek azokhoz a fél-válaszokkal nem megelégedő, a
dolgok lényegére kíváncsi, kutakodó elméjű emberekhez szólnak, akik keresik a dolgok és a létezés értelmét, akik
kíváncsiak az ismeretlen dolgok rejtelmeire. A tudás egy köztes lépcső a megérzés, a megismerés, a meggyőződés
az értelem, a megértéséig eljutás között. E könyvek nem a részletekben rejlő speciális résztudásról, hanem az
észlelhető részletek összefüggéseiről szólnak, amely a megismerésen át az univerzális értelem megnyílásához, a
megvilágosodáshoz és a megértéshez vezet.

Ez az anyag, a 30 könyvből álló Aspektus könyvsorozat fontos része, amely a tudat és az érzés sikeres
kiteljesedéséről, az értelem fejlődőséről, a Tao útjáról, az Isten részévé fejlődés lehetőségéről szól!

Könyvismertető:

A hátlapra

A Nappal együttvándorló Földbolygó, mint együttváltozó szervezet ismét elérte a Napi nagyszülői
szimmetriafelület, az ekliptika idősíkját, a vízöntő és a halak téridőbeli határréteg dominanciaváltását.
A szülői Nap, a jelenleg kb. 25800 éves periódusú felmenői anyai szervezet körüli keringése során a nagycsillag
unokája, a Föld órája, két ellenkező irányú kilengést végez az ekliptikára, a felmenői fő szimmetriasíkra
merőlegesen, amelynél e szimmetriasíktól kb. 6400 évig távolodik valamelyik irányba, amelykor az egyik felmenői
nagyszülőhöz közelebb, és nagyobb azonosságra kerül, de ennek megfelelően a másik nagyszülő és genetikai
örökségek hatása ez idő alatt csökken, megváltozik.
A felmenői környezet az életidő ingázása alatt, hol belülről, hol kívülről hat, és ezek a hatásváltozások valamelyik
szélsőséges irányba áramlása, fejlődése alatt kb. 3200 év alatt fordul meg, a nagyévi tavasz-síkok, a nagyévi
napéjegyenlőségi időfelületek metszésekor. A nagyciklusok nagyévet eredményező teljes keringési, oda-vissza
ingázási periódusa között kisebb, felező, negyedelő ciklusokban is változik az élet, és kb. 1600 évente a környezeti
eltolódást ellensúlyozó belső áramlási rendváltozás fejlődik ki. Nemsokára elérjük a Mohamedán vallás alapításának
a ciklusfordulóját, amely időhatár ismét változtat a Földbolygó belső szerveződési állapotán, és a benne élő
népesség életszemléletén. Az Idő múlását jelző inga ismét üt egyet a Föld órájában, amely a változás, a
fordulóponthoz érkezést, a határfelületen áthaladás fejlődési idejét jelzi. Az egyik időben eltolt nagyobb
energiaszintű felmenői időszámítás szerint eljött a 6 óra ideje, a napszakváltás, az est és az alkony, a nap
dominancia elmúlási ideje, amely másik aspektusból nézve azonban a hajnali 6 órát, más szervezeteknek a kezdet
és a felemelkedés lehetőségét biztosítják.
A kaotikus időszak oka, hogy egy külső a nagyobb környező rendszer lamináris ellenszelet fenntartó ellenáramában
haladunk, amely rontó rendezettségű az együttműködésekre nézve, de ha elérjük a fő szimmetriafelületet, az
ekliptika időhatárát (már csak néhány év kell hozzá), akkor az időfelület másik oldalán fújó ellenszél nagyobb
eséllyel bennünket segítővé válhat.
Ami az egyik rendezettség elmúlását, egy, az életünket eddig erősen befolyásoló csillag domináns idejének a végét
jelenti, az egyben egy másik új, bennünket és a rendezettség növekedését segítő csillag felkelését, dominanciába
kerülését is eredményezi. A rend és a rendezettség ekkor meg fog fordulni, a tudati rend átalakulása felerősödik, és
végre bekövetkezik a paradigmaváltás, a régóta időszerű szemléletváltás.
Nem a szervezettségi program sokféle, vagy eredeti, folyton korszerűsített változata a rossz, hanem a programot
nem megfelelően megértők alkalmazása hagy állandó javítani valót. Ha az adott helyen és környezetben szükséges
életszabályokat nem tartják be az élet szereplői, vagy kivonják őket az aktív forgalomból, vagy és éppen túl gyors
változásra késztetik. Ezzel eléri a Mindenható, hogy az élményszerű változásokat nélkülöző, friss életélményekhez
nem jutó életszereplő, egy idő után egyre jobban vágyjon a játékba állításra, a részvételre, a hasznosságra és e
hasznosság, a létezés fontosságának az elismerésére.
Az élet szabályait már nagyon pontosan be és megtartó, sokkal nagyobb részecsketömeg együttváltozását,
élményekkel ellátását lehetővé tevő környezeti csillagnyi részecsketömegek, nagyon pontosan működtetik az
evolúció óráját, az idő vezérlését. A bennünk változó kicsi részecskék érzelmi befolyása, érzései és a nagy
energiaszintű környezeti szereplők fizikai ráhatásai együtt befolyásolják a jelenünket és az állapotunkat, mind a
külső, mind a belső befolyások érvényesülnek, de ami áthatja a közös együttváltozó teret, az a mindent átható
rend, a pontosság és a szabályok betartása.
E rendszerben a szabálytalanság eltűrt, de a szabályok meg nem tartása vagy visszavet az időben, vagy teljesen
előrelök az elmúlásba, a lebomlásba taszítva. Az Isten malmai, miképpen a Gondviselés, megbízhatóan és nagyon
pontosan működnek, elválasztják az adott környezetben a jót a nem jótól, és miközben keverik a mind kisebb
hatásegységekre lebomló részecskéket, a javíthatatlanokat elkülönítve a tisztítótűzbe, vagy a megfagyasztó, ridegen
porrá zúzó, a rosszá vált közös szervezetet megsemmisítő, a rosszat ezzel a jótól elválasztó élethelyzeteket hoz
létre.

Az idődimenzió viszont türelmet igényel, mert bár lassan,
de mégis megbízhatóan őrölnek az Isten malmai!

