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Aspektus, az élet különböző dolgait eltérő, eddig nem ismert nézőpontokból is bemutató
összefüggés-ismeret és megértést növelő 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.

Aspektus 25
Aspektus könyvsorozat

A Fekete könyv
Az Akasa fekete lapjai az élet piszkosabb oldaláról
A Fekete könyvbe, az anyagba és életbe szerveződő, résztudást és öntudatot nyerő változás
azon fejlődési aspektusai kerültek leírásra, amelyek a nagy nyilvánosság előtt nem
terjeszthetők, amelyek a nem átörökítendően kerülnek továbbadásra az élet DNS
szekvenciáiban.

Az élet legnagyobb terhe a kevesek által viselt univerzális tudás, a
megértés, a bölcsek köve, amely továbbadási kötelezettséget ad a
beavatottakra, az isteni üzenetet megértőkre, az élet szerveződésében a jó
irányt megismerőkre. Az élet vezetői, elöljárói és tanítói számára e fáklya,
mint egy jogar, a vezetési, iránymutatási kötelezettséggel, stafétarúdként
nagyon gondosan, elejtés és elvesztés nélkül adandó tovább.
A mindenkori jó út megmutatási kötelessége, a követendő életpéldák
megtanítása azokat terheli, akik jogot és lehetőséget kaptak, hogy az élet
soros báránnyá válva bepillanthassanak a sors, az Akasa könyvébe. A jó és
a rossz információ továbbításának a közvetítési kötelessége, nem a
kiválasztott érdeme, hanem a tudati és érzelmi fejlettség analóg alkalmassági
függvénye, amelyben igen fontos a hely, az idő és az isteni együttérzés
reinkarnációval felérő gondolati, érzelmi azonossága.
A bölcs nem születik, de bölccsé válik a jó lélek, ha a számára kijelölt utat
sikeresen végigjárja, ha az élet jó és rossz lehetőségeit nemcsak nézi,
hanem átélve meglátja, megismeri és megérti, és ezt a jó utat másoknak, az
őt követőknek is megmutatja.
Moetrius, az üzeneteket közvetítő, csak küldönc, amely ezzel a könyvvel a
Mindenható Isteni közösségtől kapott információt, mint édes, de nehéz
terhet továbbadta azon keveseknek, akik ezt megfelelően meg és nem
elértik.
Pécs 2008-12-0

Moetrius, a közvetítő

Bevezető, az Aspektus könyvsorozat fekete könyvéhez
A világunk, és annak környezetet adó mindenség változása, valamikor elkezdődött, de kétségtelen, hogy a
nyilvántartott idők kezdetétől, az Örökkévalóságtól fogva változó mindenségben, a változásban résztvevő,
az átélt eseményekben megváltozó, a változás hatáseseményeit együtt átélő életszereplők, egy idő után
megérezték, megismerték, majd érteni kezdték a velük történő események, a változások rajtuk és a
környezetükön változtató következményeit. Az események megértése, attól függően, hogy az a változást
elszenvedő, a változásban résztvevő részecske közösséget miként érintette, kapott a tapasztalásokat
nyilvántartó tudatban, relatív jó vagy rossz minősítést, értelmezést.
Az tudat által megismert, megértett, az anyagi valósághoz, minőséghez kapcsolt események azonban csak
csekély részei a sokkal többféle lehetőségű életváltozásnak, amely egészének a megismerése, az élet
rejtelmeinek a megértéséhez vezetett.
Ez a könyv, sok korábban feltárt összefüggés még sokféle eltérő állapotba, más összefüggésekbe is átszervezhető,
sokaknak az előzmények ismeretének a hiányában megérthetetlen tartalma akkor nyerheti el az értelmet
és megértést, az egésszé, teljessé váló rendezettséget, ha a más aspektusból rendezetlen új információkat,
a most egyből meg nem értett részleteket, az értelem apró összefüggéseit, mindenki az általa már ismert
rendezettség hiányzó réseibe sorolja. Ehhez azonban sok esetben olyan alapismereteket is újra kell
gondolni, át kell értelmezni, amelyek az eddigi tanulmányainkban nem szerepeltek, amelyek azonban
Moetriusnak a létező izotróp valóság eltérő aspektusait is bemutató korábbi könyveiből megismerhetők.
Az élet általunk megismert logikai rendezettsége, mint mindannyiunk egymástól egy kicsit másképpen
lejátszódó élete, eltérő idő és eseményrendben, más rendezettségben zajlik, amely térben, időben és
fejlettségi, megértési állapotban is eltérő egyéni élettörténetek rendezettsége csak analóg, de nem teljesen
ugyanaz. Az Aspektus könyvekbe leírt alternatív valóságok éppen úgy részesei a teljes valóságnak, mint
sokaknak a másokétól különböző, analóg élete, de a történet csak akkor lehet teljes, ha nem csak a
napfényben, hanem az élet árnyékában változó életek alternatív történeteit, a valóságnak az élet felszínén
nem mindenkor látható, sokak által nem észlelt eseményeit, a teljesebb izotróp valóság más lehetőségeit
is megismerjük.
Ezek az események, életfolyamatok analóg párhuzamos, de létező, viszont sokunk által nem ismert, vagy
nem megfelelően megértett valóságeseményeket, fejleményeket mutatnak be, amely között az
összefüggést csak az idő, a tér, az azonosság valamely közös pontja adja. A külön – külön eltérően
fejlődő állapotok a téridő egy-egy közös azonosságú pontjában időnként keresztezik egymást, és általunk
is megismerhető valóságtartalmuk felkerül az élet felszínére. Ha valaki mégsem érti, hogy miként kerül a
csizma az asztalra, olvasson vissza az Aspektus könyvekben megtalálható előzményekbe, és az alapoktól
másképpen újra felépített részletek alapján már megtalálja az általa keresett összefüggésekre a választ.
Ugyanazon eseményeket, és abból kifejlődő más állapotokat eltérően értelmezték a változásban
résztvevők közül azok, akik a változástól rosszabbként megismert, megélt hatáskövetkezménybe kerültek,
és ehhez képest másképpen értelmezték azon érintettek, akik ezekben az átalakulásban a korábbi
helyzetüknél, jobb következménybe, állapotba kerültek, vagy és a változások utáni helyzetüket sikerként,
valamilyen vágyott, addig hiányzó állapothoz közelebb kerülésként élték át. Az eseményeknek azonban
nemcsak közvetlen érintettjei vannak, hanem olyan az adott változások által nem, vagy csak nagyon
kevésbé érintett környezeti szereplői is, amelyek vagy nem változtak a körülöttük kialakuló változásban,
vagy azon átalakulások lényegesen nem változtatták meg egyik irányban sem a megfigyelői státuszban
maradók, a változókhoz képest semleges állapotát. Ez a semleges, neutrális eredő akkor is kialakulhatott,
ha a kívülállók nem teljesen érintetlenekként, belesodródtak a változásban, de az időegység alatt történő
átalakulásban a változás eredője, nem rontott, és nem javított számottevően, vagy a semleges megfigyelő
által észlelhetően annak a korábbi állapotán, az életrugalmassági eredőjén.

