
 

Az Aspektus térszemléleti valósága 
 

Nyitott vagy?  Érdekel a MÁS az ÚJ ? 
 

Az Univerzum, az élet keletkezése, a csillagászat és a LÉT kérdései ? 
Meg akarod ismerni, hogy mi a Gravitáció, hogyan működik 
körülötted a Tér, az anyag és az élet szerveződése ?  
Meg akarod tudni, hogy mi a kapcsolat az anyag, az energia, az 
információ és az élet változása között?  
Tudni akarod, hogy van e Isten, és hogy mi a szerepe a Mindenségben 
fejlődő életet védő közös tudatnak?  
Meg akarod tudni, hogy mit jelent a frakktál rendszerű önszerveződő 
életpiramis, hogy mi az a hatásrendszer, amely az életláncot fenntartja 
és működteti?  
Akarod a megértésedet és a köztudat fejlődését segíteni? 
Merőben újszerű összefüggésrendszerben tárul fel mindaz, amit eddig 
az életről, a történelemről, és a mindenségről tanultál. Az anyag 
forrása ősi és eredeti. Olyan, - a jelenlegi legfejlettebb tudományos 
eredményeket állításaival részben megegyező, de a parajellegű 
történéseket is megmagyarázó, - a szentírások állításait, és az ősi 
leírásokat is alátámasztó, új összefüggésrendszerbe állított 
elméletrendszerről, természetfilozófiáról olvashatsz a 
www.moetrius.hu webcímen, és az Aspektus című könyvsorozatban, 
amely a tudományosan nem bizonyítható, de az életben megtapasztalt 
valóságos dolgokra is magyarázatot adnak.  
A térelmélet lényegét és a könyveket a www.moetrius.hu weblapon 
megtalálhatod, elolvashatod a könyvismertetőket, és végigkövetheted 
a teljes elméleti rendszer fejlődését, a tudat kitágulását és az egyéni 
egódnak, az Énednek a Mi, a mindenség, a Természet törvényeinek a 
megismerése, megértése felé megnyílását. 
 

Az Aspektus jelenleg 9 olvasható könyvből áll, amelyeket PDF 
formátumban elolvashatsz, letölthetsz, kinyomtathatsz, és a 

barátaidnak is felhívhatod a figyelmét az anyagra, vagy 
megajándékozhatod őket egy-egy kinyomtatott példánnyal. 

 
Az anyag nyilvános, és baráti körben ingyen terjeszthető, de a 

részletek, vagy az anyag publikálása hivatkozáshoz kötött. 

http://www.moetrius.hu
http://www.moetrius.hu


 

Aki nem akar bíbelődni az anyag képernyőn olvasásával, vagy/és a 
kinyomtatásával, az rendelhet utánvéttel a könyvekből a weblapon 
elolvasható kedvező árú (önköltséges) változatokban is. 
 

WWW.moetrius.hu 
E mail: aspektus@moetrius.hu 

 

Ha elnyeri a tetszésedet az információ, és segíteni akarsz egy jobb 
világ felépítésében légy a program segítője az információ terjesztője! 

Olvasd el, mentsd le, továbbítsd lemezen más hálózatokra és a 
barátaid felé az élet jobbítása céljából készült anyagot, a megújulás 

megismerhető lehetőségét ! 
 

Töltsd le és nyomtasd ki Te is az ismertetőt, segítsd az új anyag 
terjedését! 

Az anyag azoknak javallt, akik nem elégednek meg a felületeken 
látható valóságokkal, akik már megértették, hogy a tartalom, a dolgok 
mélyén lévő lényegek, az egymáshoz illő részletek számítanak. Az 
anyag eredeti javítatlan kéziratát töltheted le, amely még teli van 
hibákkal, de az együttműködéseddel csökkenthetők e hibák, az 
értelmi, érzelmi zavarok ! Természetesen később a tartalmában és 
összefüggésben jobban megérthető változatok is feltöltésre kerülnek! 

 

Ha hibát észlelsz, pontosítsd, javítsd, ha hiányt, egészítsd ki az anyagot, és 
ha nem sajnálod az időt és a fáradtságot a közös fejlesztésére, 
megkaphatod az eredeti, Wordben megszerkesztett anyagot is. 

 

Az egyéni tudat felépülését, fejlődését sok kicsi információt hordozó részecske 
emberi tudatba épülése eredményezi, amely élő részecskéknek a közös tudata az 

emberi Individuum, az egyéni személyiség! 
 

 Az emberiség és az emberi társadalom közös tudata az egyének tudatából épül 
fel, ha ez elmaradott, a társadalmunk tudata sem fejlődik. Segítsd a társadalmi 

tudat fejlődését a saját tudatot fejlesztésével, amely az életet, a külső 
környezetet is jobbá teheti ! 

 
Az élet jobbá válását, az élet minőségének és az élet egészségének a javítását a 
problémák feltárásával, és a problémamegoldó képesség állandó javításával, a 

tudatfejlődéssel lehet elősegíteni ! 
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