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A www.moetrius.hu weblap nyitóoldala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tisztelt Látogató, Embertársam! 
 

Szeretettel köszöntelek Moetrius weblapján. 
 

A Weblapon található anyag az Aspektus könyvsorozatban (jelenleg 10 könyv) leírt 
végtelen történet, Moetrius által megfigyelt élet teljességéről szól. Az író az élet sohasem 
elérhető teljességét, a valóság bemutatására törekvő egyéni lehetőség, képesség véges 
igényességével próbálja bemutatni. A könyv témája az élettel együtt folyamatosan fejlődött, 
és miként az élet szerveződései, a könyvek is tovább írhatók. A teljes valóság sohasem 
ismerhető meg, nem tárható fel az összes aspektusából, már csak azért sem, mert 
egyidejűleg sokféle és olyan relatív valóságok léteznek, amelyekből az egymásnak 
ellentmondó, de ugyanazon dolgok más aspektusú állításai is igazak lehetnek. Einsteinnek 
igaza volt, amikor a dolgok relatív megközelítésétől tette függővé a valóságot. A valóság 
független történés a megfigyelési aspektusoktól, az egyéni objektumok szubjektív 
észleléseitől, sajátos és általános szabályai vannak, amelyek azonban nem titkok és nem 
elérhetetlenek, megfigyelhetők, megérthetők. Az élet megmaradását és fejlődését éppen a 
történések megértési lehetősége, az oksági rend felismerése teszi lehetővé. Az élet, a 
spontán rendezetlenség, az entrópia növekedésének a gátja, a növekvő rendezetlenség 
fékezési, javítási lehetősége, a rend és szervezettség, az organizáció, növelési lehetősége. 
 

A könyvek a LÉT-ről szólnak, az anyag és az élet azon alapvető kérdéseiről, amelyekkel a 
hivatalos tudomány képviselői – általuk felállított bizonyíthatósági akadály miatt - nem 
mertek szembenézni, amelyeket - talán nem véletlenül – (de nem a valóság hiánya, hanem a 
félelmessége miatt) a tudomány még igazolatlan, nyilvánosságra meg nem érett teóriákként 
kezel. Ezek a teóriák azonban az Aspektus könyvekben egy egésszé, összefüggő 
életrendszer működését feltáró természetfilozófiává állnak össze. A mindenségben 
kialakult élet története, a változás szabályai megismerhetők, megérthetők és velük az 
élet minősége, az élet egészsége jobbá tehető! 
 

A könyvek nem jelentek meg nyilvánosan, és nem kaphatók a hagyományos kereskedelmi 
csatornákon. Az Aspektus könyvek novella–szerű részleteket, megfigyeléseket, és felismert 
összefüggéseket tartalmaznak az élet működéséről, és a fennmaradást lehetővé tevő, segítő 
szabályokról. Miként a valóság sem állandó, és a változás szabályai is időben fejlődők, 
Moetrius megfigyelései sem változatlanok, időben szintén fejlődők. A könyvek írása, 
javítása folyamatos, de az újabb összefüggések folyamatos felbukkanása, a csapnivaló 
személyi memória, valamint a kapott információ leírási kényszere miatt az írónak nem jut 
elég ideje a könyvek szövegének a javításához, és a javítások végleges átdolgozáshoz. A 
könyvek valószínűen sohasem lesznek tökéletesek, sohasem lesznek hibátlanok, de a 
részleteket jobban ismerők javítását, helyreigazítását köszönettel átvezetjük a weblapon is 
továbbfejleszthető anyagokon. Az információs anyag nyitott, tovább dolgozható, javítható, 
pontosítható, és az idő történéséhez aktualizálható. Az író egyetlen kérése, hogy akik az 
anyagot tovább feldolgozva, javítva, vagy kritizálva az egyes részleteiben publikálják, ne 
torzítsák el a lényeget és a kapcsolódó témákban hivatkozzanak a forrásra, az Aspektus 
könyvek eredeti helyeire és elérhetőségére. A könyvek kinyomtatása, másolása, saját 
célra megengedett, de üzletszerű, jelentős nyereséget tartalmazó ellenérték sokszorosítás és 
terjesztés az író szándékával ellenkezik. Aki nem kíván bajlódni, a képernyő olvasásával, a 
nyomtatással, az e-mailben megrendelheti az egyéni kiadásban, kis példányszámban 
készülő könyveket. A megrendelési lehetőségek nem tartalmaznak terjesztői felárat. A 
legolcsóbb változat az önköltség + postaköltség, de egyéni címzésű könyvek, kért névre 
szólóan, 30%-os felárral díszborítóval is megrendelhetők. Miként minden, a könyvek 
kinyomtatásának a költsége is változik, ezért nincs konkrét ár meghatározva, de a konkrét 
igényekre az aktuális árakat a küldés előtt visszaigazoljuk, és csak megerősített igény esetén 
postázzuk a könyveket. 

http://www.moetrius.hu
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A könyvek egy olyan materialista ember objektív látószögéből megismert, sokszor 
körbejárt, más aspektusokból is megnézett Mindenséget tárnak fel, aki nyitottan figyelte 
a valóságot, és nem állt meg a tudomány által megválaszolatlan kérdések merev falainál. 
Bár az író nem vallásos személy, de tiszteli az emberi közösség harmonizálását segítő 
vallásos embereket. Moetrius, a felismert összefüggéseket materialista aspektusból 
elfogulatlanul és tárgyilagosan igyekezett bemutatni, de elkerülhetetlenül a vallások 
valóságalapját, az Isten létezését igazoló eredményre jutott. Az Isten kutatása, az 
Isten keresése nem volt cél, de bármelyik út, amelyen materialistaként elindult, egy 
valós Istenhez és a mindenség szabályainak a megismeréséhez vezetett. Az Isten 
tízparancsolata nem vallásos parancs, csak megtartandó, megszívelendő tanács, amely 
segíti a megmaradást, az élet egyensúlyban szerveződését. 
Az élet spirál-ciklikus körfolyamatokban változik, amelynek keringési periódusai nem 
egyformák, nem egyenlők, csak analóg azonosságúak. Miképpen nem léphetünk kétszer 
ugyanazon folyóba, úgy a terünk és az időnk életfolyója sem ismétlődik meg pontosan 
azonosan. Hasonló esetek, hasonló történések lehetségesek, de miközben élünk, 
körülöttünk is minden változik. Az élet időspirál-folyója tekereg, változik, percről 
percre, napról napra folyamatosan fejlődik. Az élet teóriája egy életszerveződési 
rendszer folyamatos, lineáris, de néha ugrásszerű fejlődése, amely nem töretlen, és bár 
az eredője az idő normál rendjében halad, néha visszafelé is megy, és ilyenkor az élet és 
a tudat is visszafejlődik. 
 
Az életről szóló, az életet, a megmaradást segítő információ közkincs, közvagyon, 
amely akkor sem sajátítható ki, ha valaki jobbá és érthetőbbé tudja tenni az anyagokat, 
de a javítást, az egyéni aspektusú kiegészítéseket a saját neve alatt bárki, bárhol – 
hivatkozással a forrásra - megjelentetheti. Az életszerveződés szabályairól szóló 
információs anyag az evangélium alapjához, a János Evangéliumához, hasonló 
nagyságrendű, amely az ősi iratok és az Apokalipszis könyvének a megértését is 
lehetővé teszi. Az élet szerveződését védő vallások e felismerésekre alapozódtak, és a 
leírtak ezért sokszor félre értelmeződtek, túlságosan vallásos köntösben jelentek meg.  
A könyvek megértetik az életszerveződési szabályok betartásának a fontosságát, és az 
élet azon rendjét, amely szerint, ha egy szerveződési szint részecskéi, lényei tartósan 
vétenek az életet támogató szabályok ellen, és ezzel elrontják egy nagyobb energiaszintű 
szerveződés egészségét, szimmetriáját, akkor a nagyobb energiaszintű szerveződés 
lelke, az Isten valóban beavatkozik, és bár lassan őrölnek, de dolgoznak Isten malmai. 
 
Az író kérése, hogy az olvasók, a többszöri olvasásra sem megértett kifejezéseket, 
egyéni szakszavakat küldjék el e-mailben, amelyeket Moetrius egy sajátos Aspektus 
kifejezéseit értelmező fejezetben megpróbál közérthetőbbé tenni, és egy kifejezés és szó 
értelmező  kapcsolóponttal megnyitható  weboldalon folyamatosan aktualizálni, és a 
már ismert alapokhoz kötni. Bár lineáris rendben sorolt információkhoz vagyunk 
szokva, de e könyvek e szempontból formabontók, a megismerteket nemcsak lineáris 
rendben, hanem spirál-ciklikus és makroevolúciós ugrásokkal tűzdelve a fejlődést más 
aspektusokból, más szakaszokból is bemutatók. A könyvek témája az időspirálhoz 
hasonlóan ciklikusan fejlődik, az analóg anyagokra eltérő aspektusokból is többször 
vissza-visszatérő. 

 

A többit ismerjék meg a könyvekből, és a kapcsolódó információs anyagokból. 
 

Köszönjük a lap felkeresését, az előzetes figyelmet, sok türelmet, megértést és 
megismerést kíván Önöknek Moetrius. 

 


