
Aspektus 31 

Revolúció 
 

A lineáris életfejlődés hibáinak a javítása 
Előre adott válaszok a később már nem feltehető miért kérdésekre! 

 
Információs és nanoszinten közvetített kölcsönhatásokból érzékelések, észlelések, 

megfigyelések, tapasztalások, megértések, következtetések, teóriák és konzekvenciák. 
 

Könyvismertető 
 
A REVOLÚCIÓ a jelenleg 32 könyvből álló Aspektus könyvsorozat felismeréseit és következtetéseit 
összefoglaló tanulmány. A könyv eredeti címe Az evolúció és revolúció!  
A Darwini lineáris evolúciót már eléggé ismerjük. Az Aspektus könyvek olyan eltérő, más, eddig ezen 
összefüggésben nem feltárt egyedi nézőpontokból, aspektusokból, mutatják be az élet működését, 
amelyek nemcsak az emberi életszerveződéssel, hanem az élet eredendő jelenségével, majd különböző 
életágakra bomlását, és ezen főbb életágak eltérő életszerveződési megoldásait, valamint a közöttük 
lévő összefüggést, az élet viszonyait tárják fel. A Darwin által már részben ismertetett, lineáris, 
megérthető, követhető eseményfejlődésű életfolyamat során, az élet univerzális szerveződései 
gondolati, cselekvési, együttműködési és szerveződési hibákat követnek el, amelyek felett gyakran 
átlép az idő, de ezek a kis hibák, az idő és az eseményfejlődés rendjében egyre nagyobb hibatömeggé, 
olyan életzavarokká halmozódnak, amelyek kijavítása, rendbe hozása nélkül az élet nem tud 
továbbfejlődni. Miként az életvitelünkben és a háztartásunkban, a munkánkban, az életünkben is 
felhalmozódnak olyan folyton elhalasztott, elhagyott, elmaradt kiegészítő cselekvések, amelyeket, 
amikor elfogy a türelmünk, és már nem tudjuk elnézni a felhalmozódó rendetlenséget, a felhalmozódott 
restanciánkat, akkor mi is félretesszük a fejlődést, a mindennapok küzdelmét a haladásért, és 
átszervezve az életünk, a félbehagyott, megkezdett restanciánkat feldolgozzuk, az elmaradt dolgokat 
bepótoljuk, selejtezünk, szelektálunk és rendet teszünk magunk körül. Az élet során számos esetben 
kisebb nagyobb idővalumokban következik be e rendrakás, amikor már nem tudjuk elviselni a sok 
felhalmozódott zavarokat, és az évente megtörténő tavaszi nagytakarítás, a munkahely, vagy élőréteg 
váltás, az életből eltávozás előtt szinte mindannyian számot vetünk a befejezetlen félbehagyott 
dolgainkkal, és aki még teheti selejtezés után a nyitott ügyeket lezárva, kevesebb gondot hátrahagyva 
az utódaira már megbékélten, 
Az Isteni gondviselés különböző energiaszintű szervezeteinél és e szintekhez tartozó helytartóknál, 
nagyobb tömegszámú individuumoknál, pártoknál, országoknál, élőrétegeknél, és bolygóknál is 
hasonló, analóg hibahalmozódás alakul ki a lineáris élet során, amelyek jó részét, amíg csak lehet az 
élet a szőnyeg alá söpri. Azonban a szőnyeg alá kerülő életzavarok, hibák csak eltakarásra kerülnek, de 
nem szűnnek meg, csak az életváltozás során egyre nagyobb hibatömegbe halmozódnak. A hibák egyre 
nagyobb tömegbe halmozódása egy idő és eseménysorozat eltelése után, az életet addig támogató 
környezet jó minőségét az életre már nem alkalmas, nem támogató környezetre fejleszti, amely során 
az élet ritmusa, minősége és állapota már nem teszi lehetővé a jelentős változás, nagytakarítás, revízió, 
revolúció nélküli folytatást. Amikor az élet nagyobb egységei, már felismerik, hogy az elkorcsosuló, 
elhangolódó életváltozásban a hibák javítását már nem lehet tovább halogatni, már nem lehet a szőnyeg 
alá söpörni, elkezdődik egy visszamenőlegesen felhalmozódott hibákat kijavító, az életváltozást 
rendberakó, naprakésszé, egészségesebbé fejlesztő folyamat. 
 
A könyvekben, - mint a Maja kultúrában - nagyon sok párhuzamos jelentésű, de egymástól a 
hangsúlyában, az aktualitásában eltérő szó, szórend megértését segíti az Aspektus sorozathoz készült, 
készülő egyedi értelmező, szómagyarázó szótár, amelyre bizonyára sokaknak időnként szüksége lesz. 
 


