Tisztelt Látogató!
Köszöntjük Önt az Aspektus életszemléleti Weblapján!
Az információs lap célja, hogy az általunk még nem kellően ismert valóság olyan
rejtett aspektusait is feltárja, amellyel megérthetővé válhat az élet és az anyag, az élő
környezet kialakulása. Az anyagban feltárul a természet sokdimenziós valósága, és a
folyamatosan változó mindenség szerveződési szabályainak az ismeretében az egyéni
és a közös tudat megérthető életjobbító cél felé fejlődése.
Ha átlépett a tudatfejlődés (tovább feliratú) kapuján, bejutott a megértéshez vezető
oldalra. A lehetőségében áll, az itt található egyes ablakokat megnyitni, amelyek
mögött az ismeret fejlődést segítő információkat talál. A szerző tudatosan kéri a
látogatókat, hogy a könyvek letöltése előtt ne hagyják ki a bevezetőt, és olvassák el
a megismerés veszélyei, című anyagot is. Javasolt, hogy csak ennek a megértése
esetén lépjenek tovább a térelméleti könyveket ismertető könyvtárba. A könyvek
elolvasása előtt javasolt a térelméleti, természetfilozófiai könyvek ismertetőinek az
áttekintése, áttanulmányozása. A könyvismertető blokkra kattintva, megnyithatók a
könyvek magyar és (egyelőre csak) angol ismertetői. Itt bemutatásra kerülnek a
könyvek, címoldalai, és rövid témaismertetői, amelyek a tartalomjegyzékeket és
képjegyzékeket is tartalmazzák. Ha felkelti az érdeklődését valamelyik könyv, át kell
lépnie a könyvtárszobába. Ha jól átgondolta a továbblépés kockázatát, és úgy dönt,
hogy meg akarja ismerni az élet valóságát, belevághat a dolog sűrűjébe, átléphet a
könyvszobába, amelyben elolvashatók, letölthetők és kinyomtathatók az Aspektus
könyvsorozat még kiadatlan könyveinek a (még javítatlan) kéziratai. A kiválasztott
könyvre kattintva a tetszése szerint beleolvashat az anyagokba, letöltheti, és az
Acrobat olvasó programmal kinyomtathatja a könyveket.

A következő oldalon egy vázlatot talál, amely a térelméleti rendszer anyagainak és
blokkjainak a tervezett elrendezési sémáját, az eligazodás megkönnyítésére
térképszerűen bemutatja. Az anyagok számozása csak a nagy anyag rendszerezését,
logikai kapcsolódását segíti, amellyel az anyagok kapcsolatrendszere a
megnevezéseknél jobban követhető.

Aspektus Térelméleti anyagok szerkezete:
Könyvismertetők 2
Magyar nyelvű
könyvismertetők 2.1

Természeti törvények
és Aspektus térelméleti
anyagok

Angol nyelvű
könyvismertetők 2.2

címlap

Könyvkiadóknak magyar
és angol levél 2.3
A weboldal célja:
3-as információs oldal,
az információs blokk
nyitásának az alapvető
céljáról.

Üzenet a szerkesztőnek!
E mail.
Aspektus@moetrius.hu

Érdekel az új... 1 reklámlap,
szórólap a kép melletti Nap nyitja
meg)
Rákattintással átlépési lehetőség az
1 számjegyű aloldalakra,
a bevezetőre, weboldal céljára
stb.
A megismerés veszélyei !
1.2-es információs anyag

Bevezető!
4. Infos oldal
amely a szerző céljáról,
és a weboldalra tett
anyagokról szól, hogy
ezek miben és miképpen
segítheti az emberek
boldogabb jövőjét.

Az ASPEKTUS könyvtárszoba:
A könyvek anyaga: 5. Infós anyag:
Az Aspektus könyvek letölthető
Pdf.-es anyaga, Az olvasást lehetővé
tevő Adobe segédprogram letöltése
5.1 es anyag a könyvtárszoba
információs segédlapja
A könyvek kéziratai különböző
készültségi állapotban nyomtatott
változatokban is megrendelhetők!
Tájékoztató a kéziratok nyomtatott
változatainak a megrendelési
lehetőségeiről: 5.2 infós oldal

Nyilvános anyag a
levelezésekről,
könyvkiadásról és a
publikációs kísérletekről
8. infos csomag
A térelméleti
anyagokkal kapcsolatos
közéleti levelezés: 8.1

Térelméleti információk:
6. infos anyag
Aspektus 6.1- 6.9ig
Az elkészült térelméleti
anyagok felsorolása: 6.1
Kivonatok, idézetek, 6.2,
kapcsolódó és hívat cikkek, 6.3
kapcsolódó könyvek, 6.4
Kapcsolódó webanyagok 6.5
Olvasói levelek 6.6
Az olvasók által készített
kiegészítő anyagok: 6.7
Piramisszerűen bővíthető rész,
amelyhez folyamatos
kiegészítések kerülhetnek. 6.8 6.9

A Könyvek kiadásával
kapcsolatos
információk: 8.2

Együttműködési, támogatási és
bekapcsolódási lehetőségek:
7. Infos oldal

Szakmai és tudományos
körökhöz írt levelek 8.3

Alapítványi támogatók: 7.1
kuratóriumba ajánlottak és
jelentkezők, 7.2
Az elméleti rendszer
javításában, 7.3
bővítésében 7.4
nyilvánosságra hozatalában
segítő együttműködők 7.5
jelentkezési lehetőségei,

A sajtó és a média felé
tett ismertetési kísérletek
8.4
Egyházak felé küldött
infók: 8.5
Egyéb információk: 8.6
A nyilvános anyag
később bővíthető része

Anyagi és egyéb támogatást
nyújtók, felajánlók lehetőségei
7.6
Szerveződési és párt kérdések,
vélemények és lehetőségek. 7.7

Tisztelt Olvasó!
A weboldal célja az életként ismert változási eredő minőségének a megőrzése,
javítása, és az ember fejlettségű részecskehalmazok harmonikusabb együttélésének,
együttműködésének a segítése. A körülöttünk a láthatónál több dimenzióban
szerveződő valóság sokkal összetettebb, mint azt az emberi létünk eddig eltelt
folyamatából megismertük. Az élet összetettsége nemcsak egy életfolyamatban, és
nemcsak egy életszférában változik, hanem sokrétegű, az általunk észlelhetőnél sokkal
több dimenzióban, a térben és időben egymást átfedő életszférák teljességet adó
összetettségben is. A térelméleti blokkban található információk és könyvek nemcsak
feltárják a körülöttünk sok dimenzióban változó valóság mélyebb aspektusait, hanem
útmutatást, szerveződési és megoldási mintákat adnak egy harmonikusabb jövő
lehetőségéhez, egymással és a környezettel sikeresebben együttműködő élőrendszer
kialakításához. Az evolúció, az élet fejlesztése arról szól, hogy miképpen lehet, az
egymással szembenálló irányú érdekek miatt keletkező túl sok feszültség, és a sok
ellentét miatt kaotikusan változó életrendszert, együttműködő, egymást segítő, az
eredményekkel egymásra építő kiegészítő körfolyamatokba szervezni.
Kérjük, hogy mielőtt belép e sok dimenzióban feltáruló világba, mérlegelje a
megismerés kockázatát is. Aki megérti a nagyobb szervezettség működését, a
Világunkat már sohasem láthatja a régi, csak emberi szubjektum aspektusából.
Ha Ön veszi a bátorságot, és belép a sokdimenziós világ tudattágító kapuján, a
környezetet és az emberek változását, működését, az életben maradás és az
együttműködés lehetőségeit végérvényesen másképpen fogja látni. A tudattágulásból
nincs visszaút, az ismeret beépülése vissza nem vonható, el nem kerülhetően meg
fogja változtatni a világról és a környezetről alkotott ismereteit. A könyvekbe foglalt
anyagok megértése után, Ön más emberré válik, a többi lényhez fűződő viszonya, a
megismeréssel és a megértéssel szorosabbra együttműködésbe zárul.

Tisztelt Olvasó!
Ha Ön most átlép a tudat kapuján, rá fog látni a teljesség időtlen szerveződésére, és
megismerheti a Mindenség működésének az ember előtt eddig rejtett, de most feltárult
szabályait.
Az információt azok fogják megérteni, akik kellően fejlettek ahhoz, hogy a nem
látványos, nem hibamentes kézirat, a külszín és a felszín hiányossága ellenére nem a
látszat alapján, hanem a tartalomból ítélnek.
Ajánljuk az ismeretet tágító információkat, a lelki megnyugvást keresőknek, a
nagyobb együttműködés felé haladóknak, a Tao útjára, és a vallásos utakra lelt
olvasóknak, és mindenekelőtt azoknak, akik már kellően nyitottak ahhoz, hogy egy
emberségesebbé válható világ magasabb rendezettségi lehetőségét megérthessék.
Ajánljuk az információkat, az embereken uralkodóknak, az ellentétet szítóknak, a
világot nem értőknek, az egymás ellen vétőknek és a megbocsátóknak is.

Az alábbi ábrával jelzett külön könyvtár, a Kékszakállú herceg várában, a Templomi
lovagok raktáraiban, a Tudományos fellegvárakban és a Vatikán irattárainak a mélyén
rejlő titkos 7. ajtó található, amelybe benyitást csak a megismerésben már kiteljesedett,
a változás megértésére képes, az élet törvényeinek az elfogadására felkészült,
magasabb tudatszintűvé vált embereknek ajánljuk. Hogy a dologra még meg nem
érettek tudatfejlődését ne zavarja meg, az ajtó megnyitását csak külön kulccsal tesszük
lehetővé. E kulcsot magától megtalálhatja az, aki a fejlődési utat végigjárja, aki
megérti a természet és Isten törvényeit, az élet mélyebb összefüggéseit.
Tudnia kell mindenkinek, hogy megfejtett kulcs, a tudatban a dolgokhoz még nem
érett embereknek méreg, az életük a korai beavatással megmérgezhető, ezért
jogosulatlan személynek nem adható tovább.

A tudatfejlődés útját mindenkinek egyénileg kell végigjárnia!
A 7. Ajtó neve, a holnap történései és a Jövő lehetőségei: Ez egy rövid összefoglaló!

Ez a sors kapuja
Betekintés az Akasa
krónikába

Jelszó:
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