VII. 3.
Jakab István

Gondolataink programozása
A legkézenfekvőbb megoldás testünk vízkészletének átprogramozása lenne.
Az Ego egyik erénye a tudatos tudatosság, vagy konok akarat, céltudatosság, csak hogy mindenki választhasson.
Igen ám, de a kitartó koncentrációhoz az elme tiszta fehér lapjaira
lenne szükség, amire állandóan zavaros, kaotikus képeket vetítünk.
Ezen testünk üzenetei, a mindennapi gondok, fájdalmaink, küzdelmeink, érzéseink lenyomatai jelentkeznek. A létrejött program is csak egy
kaotikus rezgéshalmaz lesz, mint mi magunk. Pont ettől szeretnénk
megszabadulni.
Gondolataink megreformálásával egyidőben, vagy azt megelőzően
javasolnék egy alapos ﬁzikai szintű megtisztulást.
Kétségtelen, hogy testünket méltatlan gondolatokkal elszennyezhetjük, amelyek aztán méltatlan táplálékokat kívántatnak velünk.
Figyeljük meg gondolataink, táplálkozási szokásaink kapcsán testünk
„illatát”, amikor örülünk, félünk vagy nevetünk.
A világ történéseivel kapcsolatban mentális alap-beállítottságunk,
alapkódjaink határozzák meg reakcióinkat. Az alázat, a szeretet feltétel nélküli kiáradása rózsaillatú vegyületeket hoz létre testünkben (az
irigység savanyú ecetszagot, a gyűlölet kénszagú bűzt).
Testünk folyamatosan párolog.
Mi termeljük az „illóolajat” saját párologtatónkba.
Csak rajtunk múlik, hogy embertársaink önzetlen örömmel keresik a közelségünket, vagy inkább tisztes távolságban tartják magukat tőlünk.
Ha imádkozunk, a felső énünket fogadjuk „otthonunkba”! Természetesen a „drága vendég” igazodik a vendéglátóhoz, az jön, akire vársz.
A szent meditációk testet és lelket emelő, tiszta virágillatot
árasztanak.
Tizennyolc éve mozgolódom a magyar természetgyógyászok és
másként gondolkodók világában. Általában a nyugodt, tiszta lelkek

A ﬁzikai szinten elszennyezett
test folyamatosan az anyagba
taszítja szellemünket. Az
emésztőrendszerünkben pangó,
rothadó élelmiszermaradványok ragacsa szellemünk szárnyalását is röghöz köti.
Ahhoz, hogy meghalljuk megérzéseinket, el kell tudnunk csendesedni. Az elfogyasztott táplálékok halálhörgéssel teli, zajos
emlékképei lehetetlenné teszik
intuícióink megélését. Ezért
javasolják az embereknek inkább
a növényi tápanyagok fogyasztását. A növények levágása
valószínűleg ugyanolyan hangos
halálsikollyal jár, mint az állatok kivégzésekor kapott utolsó
információ, amelyet a sejtek rögzítenek. A ránk gyakorolt hatás
különbözősége abból adódik,
hogy amíg például a disznó genetikai felépítésében sok esetben
hasonlít az ember formaszerkezeti felépítéséhez, addig a növények vagy akár a halak, a hüllők, a
rágcsálók felépítése erősen eltér
az ember genetikai alakzataitól.
Az azonos struktúrák közötti
információáramlás következtében jóval erősebb rezgéseket
viszünk szervezetünkbe egy
megölt disznóhús elfogyasztásakor, mint egy zöldség vagy egy
hal fogyasztásával.

193

Jakab István

Gondolataink programozása

Gates professzor kísérletei
–271 °C-ra lehűtött lehelelehele tekkel:
Az egészséges, normális lelkiállapotban lévő ember kilégzésének párája színtelen cseppekben csapódott le (fehér,
egységes, a teljes színtartományt felöleli).
Erős harag esetén a csapadék barna lett, bánatnál szürke,
a lelkiismeret-furdalás pedig
rózsaszín. A barna anyagot tenrózsaszín
gerimalacokba beoltva, az állat
dührohamot kapott. Annak az
embernek a leheletéből kiválaszkiválasztott méreg, akiben erős gyűlögyűlölet tombolt, azonnal megölte a
kísérleti állatokat.
Valahányszor haragszunk
vagy gyűlölködünk, szervezetünk
mérget választ ki. Ezt ellenséellenségünknek szánjuk, de önmagunk
esünk áldozatul.
A hit, az önszuggesztió erejével képesek vagyunk magunkat mérgezni (ezáltal öregíteni,
szervezetünkben szabadgyököket képezni), de képesek vagyunk
a szervezet olyan kémiai elemeit
is létrehozni, amellyel meggátoljuk az öregedést (antioxidáns
képzés).
Kellemes pozitív gondolatok
= antioxidáns reakció; töltésdonorok felszaporodása; rendezett
hidrátburok.
Negatív érzelmi állapot =
káros kémiai reakciók; szabadgyökképzés; a hidrátburok kaokaotikus, kémiai jellegű bomlása;
erõs oxidációs reakciók.
Dr. Pásztorﬁ János
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vonzanak (oda vágyom én is). Zajos világmegváltók, zavarodott tekintetű gyógyítók gyakran riasztottak el erős testszagukkal. Ma már
tudom, hogy őket kellene először meggyógyítani. Mentális szabadgyökeiktől szenvedve, a saját problémáikkal való szembefordulás
helyett a világ gondját, baját akarják orvosolni. Erőszakos hittérítők,
akiknek a saját hitük a gyenge pontjuk.
Ne higgy a szemednek! Ne higgy a fülednek!
Higgy a megérzéseidnek, az orrod sosem csal!
Figyelj rá minden élethelyzetben, milyen „illólajat” csepegtetsz tested párologatójába.

Az emberi lények illata
„A saját, egyéni illat kifejezésre juttatja az ember lényének az illatát
vagy szagát is. A zsugori embereknek patkányszaguk van. A gyűlölettel teli emberek rothadásszagot árasztanak. Az »öntudatlanul mindent
tudó« népi hagyományok szerint a jó orrú embernek »olyan jó a szaglása, hogy még a bűnt is megérzi«.
A szentek illata, amelyet haláluk pillanatában árasztanak, egyértelműen érezhető rózsaillat, amely betölti a haldokló szobáját, és
minden jelen lévő érzi. A betegségeknek is van szaga. A gyomor- és
bélbetegségek rossz leheletet okoznak. A tuberkulózisban szenvedőknek speciális »hullaszaga« van; a súlyos cukorbajban szenvedőknek
acetonszaga, a diftériások pedig émelyítően édes szagot árasztanak.
Miért ne lehetne a szenteknek rózsaillata?”
Noud van den Eerenbeemt – A fehér mágia könyve

Negatív érzelmi állapot: feszültség, állandó támadottság érzete.
Az erős irritációk szervezetünkben erős kémiai reakciók révén éreztetik hatásukat. A kémiai jelleg a víz rendezetlen, kaotikus állapotára
jellemző, azt erősíti. Az erős oxidáció rombolja az élővízállományt.
A kaotikus jelleg erős belső feszültséghez – entrópiához – vezet, ezért
érezzük, hogy azonnal szétrobbanunk.
Ahhoz, hogy nyugalmunk visszatérjen, meg kell szabadulnunk a belső
feszültségtől. A visszahangolásnak több útja van. Igyunk meg egy nagy
pohár ásványvizet (ha lehet, ne csapvizet). Ha módunk van rá, lépjünk
ki cipőnkből és mezítláb sétáljunk az anyaföldön. Forduljunk a Nap felé,
vegyünk fel két karunkkal tetraéderes szerkezetet, vegyünk mély lélegzetet, tartsuk bent. Kifújásnál testünket kirezgetve AOUM-ozzunk. Minden olyan tevékenység, ami átmozgatja testünket, és amitől alaposan
megizzadunk (elektrolitvesztés) azt eredményezi, hogy szervezetünk
vízháztartása fel tudja venni azt a – minimális térkitöltésű – egységes
szerkezetet, amely a szervezetből és a magasabb kooperációkból történő információ vételére alkalmassá teszi.
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Ha az irritáció mentális eredetű, akkor a forrást kell lecsillapítani.
Ha felnőttről van szó, szoktam ajánlani egy pohár vörösbor elfogyasztását. Aki Istenhez közel él, hamarabb megnyugszik. Gyógyfüves fürdők is jó hatással lehetnek. A szex se utolsó feszültségoldó.

Az intuíciók csak tiszta testben élhetőek meg

Az imádság és a meditáció biokémiai
hatásai az emberi szervezetre
„1976-ban találkoztam Phil Calahannal, a Floridai Egyetem profeszszorával. Dr. Calahan energiaszakértő volt, aki felfedezte, hogy a rovarok infravörös lézerfény útján kommunikálnak. Feltételezte, hogy
minden élő rendszer belső energiamechanizmusát egy koherens fény
kontrollálja, amely megegyezik bizonyos típusú lézerek fényével.
Dr. Calahan felfedezte, hogy az Om szó az emberi lélegzetben is
ugyanazt a koherens fényenergiát keltette! Amikor az Om mantrát
énekelte a spektrométer lézerfény felfogó útvonalára, az erős koherens lézer energiát termelt. Ez az energia kizárólag az Om-ból termelődött, semmilyen más hang nem hozta létre ezt a hatást. Dr. Calahan
elmélete szerint a légzés által termelt koherens fényenergia azoknak
a lélegzetben jelen lévő, organikus molekuláknak az eredménye,
melyeket az Om hangrezgése kelt.
Az agy, fényjelekkel együtt rezonálva, megváltoztatja saját és a test
kémiai összetételét azáltal, hogy endorﬁnokat és más kémiai anyagokat bocsát ki. Ez is magyarázhatja azt, hogy ha az emberek helyesen
énekelik a mantrákat, akkor megváltozott tudatállapotba kerülnek.
Könnyen lehet, hogy ezek a koherens fényjelek más emberekre is
képesek hatni. Ez eredményezheti azt az átélést, hogy ha többen énekelnek együtt, az növeli az élmény erősségét.”
Richard Dannelley – Az örvényen túl

Mi is a spiritualitás?
Az intuíciók meghallása és megélése
Amikor megtisztultál testileg-lelkileg, rájössz, hogy nincs szükséged mankóra. Már irányítod az életed. Végigmentél az úton, ami rajtad
keresztül vezetett. Már nincs is cél, hisz a cél az út maga.
Ez a végtelen zarándokút lényege.
Neked, aki most úgy gondolod, hogy becsaptalak, megígértem,
hogy megtanítalak a testedben lévő víz programozására, azt válaszolom, idáig tartott a programozás.

„Ahogy változik a rezgésszinted, észrevétlenül vele változik az értékrended is.”
Lucien del Mar

Miért van kellemes illatuk a babáknak?
Születéskor testünk vízkészlete 85-90%-ban rendezett
vizet tartalmaz. Tiszta az
emésztőrendszer, a méhlepény
kiszűrte a toxikus anyagokat,
amelyek kémiai irritációkat
okoznának az újszülött szervezetében. A kisded elesett és
bájos, az emberből a szeretet
érzését váltja ki. A csecsemő
legfontosabb éltetője nem az
anyatej, hanem a szeretet. Ez
a legmagasabb rezgésszámú
energia, amit létrehozhatunk.
A csecsemővel folyamatos
az energiatranszfer, nemcsak a
külvilág tapasztalatait gyűjti,
hanem vevő az összes rezgésre,
amelyet az anyai test sugároz.
A gyerek mentális alapkódjai
ebben az időszakban íródnak be.
A tisztaság, a szeretet önzetlen megnyilvánulása támogatja
a rendezettséget. A szeretet
baba illatú. Anyák meggyógyulnak, nagyszülők kivirágoznak a
csecsemő közelében. Sok nő életében először most mer igazából
szeretet adni és elfogadni.
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Sokszor szükségünk van arra, hogy szeretteinknek készítsünk gyógyító vizet egy pohárban, de ez a vizes korsó lehet maga az a személy
is, akin segíteni akarunk.
Mindkét esetben a ráhangolódás ceremóniájával kezdjük. Elcsendesedésünk tudatában vagyunk annak, hogy képesek vagyunk a segítségre. Koncentrálunk-konkretizáljuk a feladatot, és akár halk ütemes
mormolással programozunk.
A programozás ideje lehet 5 perc, fél óra. Megkapjuk a jelzést, mikor
kell befejezni. Köszönjük meg az Úr-nak a segítséget, hálával, szeretettel gondoljunk rá. Fejezzük be a programozást, szakítsuk meg a mentális kapcsolatot a megsegített személlyel, visszalépünk saját rezgés
világunkba. ÁMEN

Amikor egy pohár vizet programozunk, előtte mindig
„szelídítsük” meg.

Távgyógyítás
A beteg test energetikailag
nyitott rendszer. Ez azt jelenti,
hogy saját energiamérlege
veszteséges, ezért környezetéből minden segítő energiát
elszív, felél. Energiavámpír.
Ezért a betegek gyakran nyűgösek, hisztisek. Szánalmat
érzünk irántuk (energiaadás).
A betegség a szervezet elhangolódása, a test rezonanciaképességének csökkenése.
Az agykontroll egyik módszere a távgyógyítás. Gondolatban (egy fényképről vagy használati tárgyról) fantomizáljuk a
beteget, ezzel ráhangolódtunk.
Levesszük testének rezgéseit,
összehasonlítjuk saját egészséges rezgésmintáinkkal, és a
kijavított helyes információt
gyógyító, szeretetenergiával
együtt visszaküldjük. Gyakran
számolnak be gyors javulásról.
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A víznek mindig van előélete és erre emlékszik.
A természetben mindennel kapcsolatba lép, ezer „arca” és alakja
lehet. Amikor kiöntünk egy pohár vizet, az ugyanúgy továbbra is kapcsolatban marad a közeli-távoli információ hordozókkal Most már csak
egy kaotikus gondolat-foszlányokat őrző víztömegről beszélhetünk.
Két kezemmel közelítek az asztalra tett pohárhoz, és tudatos tudatossággal a gondolataimat megpróbálom rendezni. A vizet ráhangolom
az én testem, Univerzumom alaprezgésére. Létrejött egy egységes,
meleg, kibélelt befogadóképes rendezett vízközösség.
Ez a víz bölcső.
Ez az a vízhalmaz, amely most már rám ﬁgyel, hiszen a létezésem
alaphangjával láttam el. Amikor a rám hangolt vizet megiszom, azonnal a részemmé válik, hiszen már az én alaprezgésemet hordozza.
A testben az alaprezgések, az élet funkciók fenntartására szolgálnak
a vízkészleteim, rám jellemző alapritmusait viselik, születésem pillanatától, halálom órájáig.

A megtérített víz ﬁgyel rám, most közlöm vele, mit akarok benne
rögzíteni. Ez lehet egy utasítás egészségi állapotom megjavítására, vagy akár egy egész könyv tartalma is.
Amennyiben másnak szánom ezt a vizet, úgy a program elkészültével összehangolom azzal a személlyel, akinek szánom. Jó esetben
a személy ott van mellettem, és ráirányítva a tekintetemet, létrejön
a szinkronizáció.
Léteznek bonyolultabb technikák, amelyekre rájöttök magatoktól.
Csak gyakoroljatok.
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A víz programozása
A hit teremtő ereje
A tudatos tudatosság
A gondolat szuperpozíciója
Az alakot öltött rezgés
A gondolatra illeszkedő forma

à
à
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a tudatos tudatosság
a gondolat szuperpozíciója
létrehozza az alakot öltött rezgést
a gondolatra illeszkedő forma
egy speciális vízkristály alakzat

Azért tud a vízkristály-alakzat kialakulni, mert a víz képes magára
ölteni a rezgések ruháját. Ezek a formai alakzatok gondolataink tükörképei. A formát öltött gondolatok magukban tárolják azt a rezgést,
amelyet a gondolat létrehozott. A formában őrzött információk bármikor képesek a rezgéseket újra létrehozni. A gondolatot hordozó rezgés
képes a környezetében további hasonló alakzatú formastruktúrákat
létrehozni. A forma és az a őt létrehozó gondolatrezgés folyamatosan
pulzálva egymásba átalakul.
A pulzáló folyamat mindaddig tart amíg az adott térben a formát
létrehozó gondolat szuperpozíciója fennmarad. (Tudatos-tudatossággal fókuszálok a jövőben elérni kívánt eredményre).
Amennyiben a kialakult „rend” átalakul, úgy a létrejövő új vízkristályformák már az új gondolat szuperpozícióját követik.
Amennyiben a gondolat szuperpozíciója hosszútávon fennmarad,
úgy a létrejött gondolat-formák folyamatos pulzálása révén egyre
nagyobb „tömegű” azonos „rezgésruhájú” vízszerkezet jön létre.
Ezek a nagyobb „tömegű”, azonos alapkövekből szerveződő vízközösségek, önálló élet fenntartásra képesek. Itt az „élet” alatt azt értjük, hogy a saját információtartalmát folyamatos külső utasítás nélkül
képes fenntartani.

Nem kell-e attól félnünk, hogy
a mi rezgéseink nem egészségesek, és ezt küldjük tovább a
beteg irányába? Ahelyett, hogy
gyógyítanánk, súlyosbítjuk a
betegséget! A válasz: egyértelmű nem. Csak akkor vagyunk
képesek energiát adni, ha saját
energiamérlegünk pozitív, ennek
pedig alapfeltétele, hogy mi
magunk egészségesek legyünk.
A gyógyítások általában az
alsóbb kooperációs szinteken
(rezgésszinteken) hatásosak
(fáradtság, szervi bajok, láz,
gyulladások). A mentális szinten
történő beavatkozás már óhatatlanul veszélyekkel jár. Saját
életünket is gyakran tudattalanul manipuláljuk. Belső vívódásainkat, félelmeinket még jó szándékkal se küldjük tovább!

Az utolsó szó jogán!
Csak jóra használd a tudást!
Ha ezt a törvényt megszeged, minden képességed elveszted, és viszszahullik a nyakadba egész életed keserve, bánata, nyomorúsága…
Bocs, tudom, hogy tudtad…
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! Jegyzeteim:

VII. 4.
Jakab István

A víz a rezgések ruháját hordja

A magyar szeretet szó vízkristályképe
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Masaru Emoto: A víz üzenetei
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Az emberek elbűvölve nézik a könyv fotóit!
Megmagyarázhatatlanul a hatásuk alá kerülnek!
Miért töltenek el gyönyörűséggel egy Mozart zeneműről készült
vízkristálykép fotói, vagy miért borzongunk bele egy beteg, sérült vízstruktúra kép nézésébe?!
Masaru Emoto felfedezte, milyen módon lehetséges a fagyasztott
vízkristályokról képet készíteni. Rádöbbent, ugyanúgy ahogy nem
létezik két egyforma hókristály, úgy a fagyasztott vízkristályoknak is
ezer arca van. A víz szerkezete felveszi azokat a rezgéseket, amelyekkel kölcsönhatásba lép, legyen ez környezeti hatás, vagy a gondolat
rezgései. Megismerjük, hogy a szeretet és a gyűlölet szavai milyen
módon képesek átformálni a víz arcát. Rádöbbenünk, hogy felelősséget kell vállalnunk minden kimondatlan gondolatunkért, kimondott
szavunkért. A testünk 65-75%-át kitevő víz szerkezetét érzéseinkkel
alakítjuk ki, ezáltal befolyásolhatjuk egészségi állapotunkat. A víz nem
csupán H2O, hanem egy információhordozó, szerkezetét folyamatosan
változtatni képes anyag. A víz felvett arcai hatással vannak ránk azáltal,
hogy a vízmemóriába rögzített rezgések lenyomatai hasonlóak a gondolataink által létrehozott vízkristályok formáihoz. A legújabb elképzelések szerint a formai hasonlósággal bíró alakzatok hatással vannak
egymásra.
Az eredeti könyvkiadásban többségében japán és angol szavak
vízfotói találhatók. A hazai kiadás 4 magyar szó vízfelvételével bővült.
Az előző oldalon lévő fotó egyike ezeknek.

Külön kitüntetés számomra Masaru Emotoval való közös együttműködésünk. 2004-ben, könyvének kiadására Magyarországra érkezett, több előadást tartott és mód nyílt egy közös ﬁlm elkészítésére
is. A Teremtés titkai, avagy a víz-vázú világegyetem című könyvem
megtetszett Emoto úrnak és úgy döntött, hogy ezt a könyvet a japán
olvasóknak is meg kell ismerniük. Mivel a víz laboratórium nagyon
érdekelt, ezért elfogadtam a meghívását. Ez a közös képünk a tokió
„víz ünnepe” című konferencián készült. Azóta elkészült a víz-vázú
világegyetem angol nyelvű verziója, amelyből a japán, arab nyelvű
változatok fordítása kezdődhet. A víz mindig megtalálja az útját…
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Az információ tértől és időtől függetlenül jelen van és azonos formai alakzatokban azonos információkat képes megjeleníteni. Ezek
a formai alakzatok egymással folyamatos kapcsolatban vannak az
információ-tartalmuk alapján. A víz az információ-tartalmát formai
alakjában őrzi. A rendezett víz képes felvenni az információt, és azt újra
generálni. Tehát a felvett információ függvényében bármilyen formai
alakzat felvételére alkalmas. A víz és az információ kapcsolatának ékes
bizonyítékát Masaru Emoto fotói reprezentálják. Emotot tudományos
körökben gyakran támadják, ugyanis egzakt módon nem lehet megállapítani, hogy melyik vízstruktúra fényképéhez (több fénykép közül)
melyik információ tartalom kapcsolható.
A tény tagadhatatlan, hogy a víz fénnyel, hanggal, gondolatokkal, szimbólumokkal, betűk formaalakzatával interakcióba
lép, amelyet különféle alakot öltve jelenít meg.

A víz és az információ kapcsolata
Az információ létezéséhez nem szükséges, hogy valaki észlelje és
megértse. Ebből adódóan az információnak nincsenek energiához,
rezgéshez kötött tulajdonságai. Az információ és a víz rendezettsége
belső összefüggésben áll. Minden rendezett vízstruktúra információt
tartalmaz. Tehát nem létezhet olyan rendezett struktúra, amely az
információ valamely formáját ne tartalmazná. Az információ alakítja ki
a formát, tehát a formára jellemző a kicsatolt információ-tartalma.
Ha egy vízstruktúra rendszerrel információt közlünk, a rendszer
magasabb vagy más formájú rendezettségi szintre kerül. Egy rendezett
vízközösség képes információt felszabadítani és továbbítani. Egy rendszer információ-tartalma az általa kitöltött térrel egyenesen arányos.
Az élő rendszerben lévő víz tulajdonságainak megﬁgyelése egyelőre
szinte megoldhatatlan feladat. Abban a pillanatban, amikor a vizsgálati
eszköz, az élőfolyamataiban megjelenik, megzavarja az ott zajló eseményeket, befolyásolja az élő víz tulajdonságait az élőben. Ennek a feladatnak a megoldása a XXI. század jelentős felfedezése lehet.
A víz minden rezgéskeltőre képes ráhangolódni
Írj egy szót egy papírra és tegyél fölé egy pohár vizet. A vízben a szó
együttes rezgése jelenik meg. A víz felöltözteti a rezgést, formát ad
a rezgéshullámnak.
Legyen ez a leírt szó: ISTEN. Ez az öt betű számtalan ember gondolatának része minden időpillanatban. A szó együttes rezgése, jelalakja
azonos abban a rezgésközösségben, ahol a teremtőt Istennek nevezik.
A gondolat rezgés, ez irányítja a kezet, hogy kialakítsa a betűt, aminek
formai jelalakja az őt létrehozó rezgéshullámot hozza újra létre. Így
hatnak a formák és rezgések egymásra. Minél több az azonos forma
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Aoum
Ez a vízkristály fotó kakukktojásnak tűnhet első látásra,
ugyanis nem hanghullámok
közvetítése útján jött létre,
hanem az üvegre írt betűk
rezgésének lenyomatát őrzi.
Amiért mégis ide tettem,
annak az az oka, hogy összevethetőek legyenek a hanghullámok által keltett rezgések
és betűk formai alakzatának
együttes rezgései által keltett rezgéslenyomat képei.
Az „AOUM” szó vízképe egyike
annak a négy mintának, amit
Magyarországról küldtem
Japánba fotózásra. Az AOUM
szó hindu eredetű, értelme
megegyezik az esszénus
ÁMEN jelentésével. Minden
betűje törvény: A=hatalom,
O=szeretet, U=bölcsesség,
N=örök élet. Együttes rezgésképe a teremtő manifesztációját fejezi ki. A vízkristályok
„koszorúja”, egy nyugodt terepet ölel körül, ez a tér csendet
és békét áraszt, amelyben
színre léphet a TEREMTŐ.
A „koszorút” felépítő vízkristályok – számomra – hasonlóságot mutatnak a tibeti
Szutra vízképével, mint ahogy
az ima célja is hasonló: közel
kerülni a Teremtőhöz.
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(leírt szó), annál erősebb a minket kitöltő gondolat, annál erősebb
a vízben megjelenő rezgés, egységesebb a kialakult víz szerkezete.
Harmonikus zeneművek egységes, a víz szerkezetét tömörítő rendező hatást váltanak ki. A diszharmonikus zeneművek a vízben is
a káoszt gerjesztik, az egységes szerkezet rombolását. A civilizációs
„vívmányok” hasonló emlékképeket rögzítenek a hálózatba préselt,
megnyomorított vízre. A forrásvizek emlékképei, vízszerkezetének formai alakzata mindaddig fennmarad, amíg a Földdel, mint kooperációs
irányító partnerrel fennmarad a kapcsolata. Amikor a külső irritáció
erősebb (vegyszerek, káros vibráció, dörzshatás) az új parancsok lesznek érvényesek.
A rendezettség a víz légnemű állapotára is érvényes

Nyomtatott szavakat ragasztunk az üvegre úgy, hogy a szöveg a címke belső felületére
kerüljön. A vízmintát így hagyjuk 12 óráig. Ezt követően
lefagyasztjuk, és erről készítjük a kristály fényképeket.

Rizsszemek, akikkel szépen
beszéltek
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A földsugárzást mérő embereknél bevett gyakorlat, hogy a deformált és a rendezett terek fölött nemcsak a pálcájukkal, hanem
hangeﬀektusokkal is végeznek vizsgálatot. Azt tapasztalják, hogy
a rendezett környezetekben a hang magas, éles marad, és nagyon
messzire terjed, a rendezetlen vízérsugárzásoknál a hang nagyon
hamar elmélyül, és elvész.
Templomokban végeztem hasonló kísérleteket. 1990-93 között
közel háromszáz templomban jártam abból a célból, hogy megállapítsam, hogyan lehet az ott lévő nedvesedési problémákat kiküszöbölni.
A szavak ereje a rizsszemek életében
Egy alkalommal, amikor előadást tartottunk a nyelv vízre gyakorolt
hatásairól, a hallgatóság egyik tagja egy érdekes kísérletről számolt
be nekünk. Ez a kísérlet arról szólt, hogy főtt rizst tettek két egyforma
üvegedénybe. Ezután beszéltek a rizshez minden nap, ismételgetve
egyiknek a „Köszönöm”, másiknak a „Te hülye” szavakat. Egy hónapig
folytatták ezt, hogy lássák az eredményt. Két általános iskolás gyerek beszélt a rizshez minden nap egy hónapon át, amint hazajöttek
az iskolából. Az eredmény az lett, hogy az a rizs, amelynek a gyerekek
azt mondták, „Köszönöm”, majdnem megerjedt és szép, érett maláta
rizs aromája volt. A másik edényben lévő rizs, amelynek a gyerekek azt
ismételgették „Te hülye”, megfeketedett és megrothadt. Azt mondák,
hogy a szaga leírhatatlanul undorító volt.
Természetesen ez nem olyan kísérlet, amit egy hivatalos kutatóintézet készített, így az eredmény lehet, hogy csak véletlen. Mégis, sok
ember megcsinálta ugyanezt a kísérletet, és ők is ugyanezt az eredményt kapták. Itt nemcsak a víz, hanem úgy tűnt a mikrobák is, hogy
összezavarodtak. A mikrobák olyanok, mint mi, keményen dolgoznak,
ha megdicsérik őket és lusták lesznek, ha rosszul bánnak velük. Úgy
tűnik, hogy a „Köszönöm” és a „Te hülye” szavak hatása által a mikrobák
jótékony és káros baktériumtörzsekbe csoportosultak.
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Emoto úr könyvéből csak morzsákat idézünk, annak bizonyítására,
hogy a gondolatrezgések ereje által milyen módon vagyunk képesek
befolyásolni környezetünket, saját életünket.

„A víz és a lélek
A vízkristályok és az emberek tudata
Végül következzen az a vízkristálykép, amely egy „lélek általi” víztisztítási kísérlet eredménye, és amely az Omiya városbéli Jyuhouin
templom főpapja, Kato Hoki tiszteletes segítségével ment végbe.
A kísérletet a Gunma prefektúrában lévő Minakami-cho-i Fujiwara
víztározónál végeztük.
Japánban sokan úgy hiszik, hogy a lélek áthatja a szellemet, amely
pedig szavakban nyilvánul meg. A vízkristály képe a kísérlet előtt valóban rémisztő volt és olyan, mintha egy agonizáló ember szenvedő
arcát ábrázolná. A kísérlet napján Kato tiszteletes egy órán át imádkozott a víztározó partján. Néhány pillanattal azután, hogy az imádsága
befejeződött, a tó vize láthatóan megszépült. A saját szemeinkkel
ﬁgyeltük ezt meg, nagyon meg is döbbentünk és nagyon mély hatást
gyakorolt ránk az egész.
Hogy néz ki a kristály képe? Nagy várakozással fényképeztük le
a kristályokat és valóban oly gyönyörűekre leltünk, mint amilyen
a borítón látható.
Sosem láttunk még ilyen gyönyörű képet, amely annyi briliáns energiát árasztana, mint ez. A hatszögletű alapszerkezet közepén van egy
kis hexagon is. Ezt a kis hexagont – mely valóságos fény-remekmű –
egy aura veszi körül. A közepén lévő növekvő résznek pedig szintén
mintha fényudvara lenne.
Az emberek azt állítják, hogy ha erre a képre ránéznek, mérhetetlen
mennyiségű erőt és energiát éreznek a lelkükben. Ha egyszer az a mentális energia, amely az emberek szeretetéből és együttérzéséből fakad,
képes harmonizálni, átstrukturálni a vizet, nem állíthatja senki, hogy ez
a csodálatos dolog ésszerűtlen és nem szabad vele foglalkozni.”

A szidalmazott rizsszemek

A Fujiwara víztározó vizének
kristálya az imádság előtt

Masaru Emoto: A víz üzenetei

A szeretet és a szeretet között van-e különbség?
Akik ﬁgyelmesen megﬁgyelik a fejezetünk következő oldalon lévő
képeket, észrevehetik, hogy a japán szeretet szó vízkristályképe alapvetően eltér a magyar szeretet szó képétől. Hogy lehet ez?
Az imádság elhangzása után
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Azt állítjuk, hogy a víz a rezgések ruháját hordja. A forma generálja
a rezgést. A szeretet szó betűforma rezgésképe eltér japánul, illetve
magyarul.
Ennek a következménye, hogy az érzés ugyan azonos, de a vízkristálykép lenyomata eltérő.
A vízkristályok az ősi nyelvben a szimbólumok nyelvén szólnak
hozzánk.

A japán szeretet szó
vizkristályképe

Sokszor vagyok úgy, hogy egy-egy vízkristálykép megbabonáz. Nem
tudom szavakkal kifejezni, de mélységesen meghat. Valami ősi zsiger
mozdul bennem, érzem inkább, mint tudom, hogy ez a „nyelv” a legbensőbb énem nyelve, aki nem szavakkal szól hozzám, hanem az érzés
nyelvén, ami kimondhatatlanul szebb minden kimondott szónál.
A tudatalatti nyelve a szimbólum
Mondd el az érzést, amely egy sóhajt kelt benned,
A kertkapu nyikorgását, ha gyermeked érkezett.
Mondd el az alkony ezernyi színét…
Csak amit belülről látsz, érzel, csak az a Tiéd.

A magyar szeretet szó
vizkristályképe.

A szeretet lelkünk számára
az, ami testünknek a levegő.
Ebből élünk.
Ezt kívánjuk belélegezni.
Senki sem nélkülözheti
a szeretetet.
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A tudatalatti megnyilvánulása a tudatos énben a szimbólumok
nyelvén történik. A lélek- és a szellemvilágunk legmélyebb kútja
a szimbólum, amiből állandóan iszunk – anélkül, hogy tudnánk róla.
Érezzük a mindenséget, de megfogalmazni nem tudjuk, mivel
a lélek- és szellemvilágunk a bábeli zűrzavar előtti nyelven beszél hozzánk. Ez a nyelv a formák rezgésének nyelve.
Minél mélyebben látsz a kútba, annál többet vagy képes megfejteni
az ősi üzenetekből. A formákat, szimbólumokat nemcsak „kiolvassuk”,
hanem újabb információkkal is feltöltjük őket.
A szimbólum azért ősibb, mint a nyelvek kialakulása, mert alapnyelve minden emberi civilizációnak. A pont, mint a megnyilvánulás
előtti pillanat, vagy a kör, mint a világmindenség egységének jelölése
minden civilizáció szimbólumnyelvében azonos fogalom.
A mindennapi életben is a szimbólumok nyelve érvényesül. Érzünk,
szeretünk, felszabadulunk. Hisszük a csodát, ami a valóság lehetne, ha
isteni énünket felvállalnánk. Amikor a békére gondolok, egy galamb
szimbólumát modellezem agyamban. Ebben a formában megjelennek a galamb és a béke rezgései. Ezt érzem. Az érzés „mélyebb” énünkhöz tartozik, és ez magasabb színtű tevékenység, mint a beszéd vagy
a gondolat.
Az agy a ﬁzikai valóságban speciális vízkristály formákat hoz létre.
Modelleznie kell a szimbólumokat ahhoz, hogy az üzenet érzékelhető
legyen.
Talán hamarosan megtudjuk, hogy az agyban modellezett
vízkristálykép valóban hasonló, vagy ugyanolyan, amilyet a vízfotózással létre tudunk hozni.
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Az egészség vízkristályképe,
csiszolt gyémántok virágfüzére. Így képez egészséget,
vagy egységet.

A magyar szeretet szó vízrkistályképe

A Szent Lélek vízrkistályképe

Jézus legfőbb tanítása számunkra a szeretet. Amikor a Szent Lélek formát ölt a vízkristályban a szeretet szó rezgésképéből építkezik. A Szent Lélek korona formát ölt, a szeretet körbe öleli a befogadó teret,
ahogy a testünket is folyamatosan körülöleli az isteni gondviselés. Mi sem bizonyítja jobban a Szent
Lélek természetét, mint az, hogy a szeretet szó vízkristály képéből építkezik.
Istent ne „tiszteld” és ne „féldd”, hanem szeresd. „Isten minden a mindenben”, „Istennek ezer neve
lehet”, de egy a kívánsága: Szeresd önmagad.
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! Jegyzeteim:

VII. 5.
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Az ember jövője
a globalizáció „rémében”
Az emberiség történetében még sohasem volt ilyen szintű, a teljes
Földre kiterjedő tömegmanipuláció, szellemi szemfényvesztés, vagy
rontás, mint napjainkban.
A globalizáció a legnagyobb birodalom, ami valaha élősködött
a Föld és az emberek testén.
Megittuk bájitalait, megettük bambító ételeit és egy más tudatállapotban nézünk ki a fejünkből…
Minél előbb fel kell ébrednünk a meséből, mert a kezünk már beleért a bilibe, de nem vagyunk hajlandóak tudomásul venni. Az édes,
bódító nyalóka lassan elfogy, a keserű valóság cseppjei lenyelhetetlenek lesznek…
Ébresztő Csipke Rózsika és Csipke Józsika!
A globalizált ember, a homo globalicus az emberi faj evolúciójának
utolsó stációja. Ahogy a Földet elszennyeztük, úgy magunkat is. Kezd
elkorcsosulni az emberi faj, és ezt a folyamatot vagy megállítjuk, vagy
nagyon hamar mi is a kihalt fajok listájára kerülünk.
„Bedobod a pénzt, kijön, amit kérsz”. Biztos, hogy erre ﬁzettél be?
Az ember és a homo globalicus között az a különbség, hogy amikor az ember talál az erdőben egy forrást, akkor a kezét odatartja, és
szomját oltja. Leül, meghallgatja a madárcsicsergést, talán még egyszer iszik, feláll, és tovább megy. A globalizációs mutáns, amikor megtalálja a forrást, lehet, hogy iszik belőle, de a következő pillanatban
odaviszi szivattyúját, és az összes vizet kiszippantja, minden fát kiírt
és tovább áll. Nem marad utána semmi. Ebben hasonlít a globalizációs
mutáns a rákhoz.

Azért fél az ember a ráktól, mert annyira emberi!
A rák az emberi testben teljes egészében idegen, mert úgy burjánzik, mint a gaz. Gondoljunk bele, hogy a Föld testén a globalizációs

Zombik legyünk vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok!
Homo globalicus –
a kiszolgáltatottság
szabadsága
„Csak nézz ránk.
Minden saját maga fonákja,
Minden a feje tetején áll.
Az orvosok lerombolják az
egészséget,
Az ügyvédek lerombolják az
igazságszolgáltatást,
Az egyetemek lerombolják
a tudást,
A kormányok lerombolják
a szabadságot,
A média lerombolja a tájékoztatást,
A vallások lerombolják a szellemiséget.”
A globalizáció célja a világgazdaság integrálása, az ízlések
és kultúrák homogenizálása,
a tömegméretű gyártás és
értékesítés, és végsősoron a
kevesek mértéktelen gazdagodása érdekében. Az ezzel
szembeni fellépés, a helyi
érdekek képviselete pedig büntetendő.
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A sajtó az egész világon a
nemzetek feletti vállalatok kezékezében van, azt írják és sugározzák,
hogy a globalizáció nagyszerű
dolog. (Ezért szeretem helyette
a világgyarmatosítás kifejezést
használni – ezt nehezebb dicsődicsőíteni.)
Lugano-i tanulmány

Világunk egyre egységesebb.
A betegség lassan minden
részét betölti, már alig vannak
egészséges területek.
A betegségért bolygónk
összes lakója nem egyformán
nemzefelelős. A fő bűnösök a nemzetek feletti vállalatok, ezek önző,
mohó, felelőtlen és esztelen
növekedésmániája, profitéhprofitéh sége. Már 10-12 évvel ezelőtt
lehetett tudni, hogy nem jó a
közismerten növényevő szarszarvasmarhákat döglött birkákból
készült táppal etetni, de hát az
igen jó üzlet volt – most százezszázezrével kell kiíratni az állatokat.
A pénzhatalom kíméletlen urauralomvágya, egy világméretű mafmaffia felelős azért, ami történt.
Szervezetek kialakították a törtörténelem legnagyobb birodalmát,
amely agymosással, televíziótelevízióval, megvesztegetéssel, ha kell,
fegyverrel, börtönökkel, bombákbombákkal, hadüzenet nélküli háborúkkal
rendet tart a bolygón.
Aki nem szereti ezt a világvilággyarmatosítást, az maradi,
bolsevik, fasiszta, neonáci,
szélsőséges, nacionalista vagy
anarchista, vagy egyszerűen
élhetetlen, tehetetlen, lusta.
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mutáns olyan, mint az állat, és nem úgy cselekszik, mint az ember.
Mert csak az állat pusztítja, mocskolja, tapossa el tudatlanul a környezetét, nem gondolva arra, hogy holnap a természet friss forrásaiból
saját gyermekének is kellene egy pohár vizet adnia.
A globalizáció és a rák hasonló tulajdonságokkal rendelkezik. Egyre
nagyobb teret akar foglalni, motivációja a térfoglaló progresszió.
Ha van tudata, akkor tudnia kell, hogy egyszer minden terület elfogy.
Annyira nem lehet ostoba egyetlenegy globalizációt irányító ember
sem, hogy abban reménykedik, biztosan lesz majd egy másik bolygó,
ahová át tudja tenni tevékenységét, mire elfogynak a meghódítandó
területek. Ő is el fog pusztulni a globalizáció eredményeképpen.
Eljut-e a globalizációt irányító maroknyi embercsoport addig
a felismerésig, hogy a globalizáció megöli a világot?
Ha a rák tudatában lenne annak, hogy megölni az embert, valószínűleg egy bizonyos szinten leállna, élvezné az életét, lassabban
szipolyozná az emberi testet. Fenntartaná az egyensúlyt, és nem
kísértené a halált. A rák szempontjából az emberi test nem több
mint egy meghódítandó terület. Amikor az utolsó életfontosságú
szervet elfoglalta győzelmi hörgésbe kezd. A rák „győzelmi kiáltása”, az ember halálsikolya. A globalizáció végső győzelme egyben a Föld és az ember kipusztulásának napja is.
Tudják-e ezt azok a globalizációs félistenek, akik üvegpalotáik tetején ücsörögve átnéznek a szmogfelhők felett, látják a napsütést, talán
még pár szál virág is van a teraszukon, pálmájukat locsolja a takarítónő, de már nem mennek az emberek közé?
Ezek a lelkek már mocskosak nekik, zombi természetükkel idegenek
tőlük. Úgy gondolják, hogy minden gyógyítószert meg tudnak venni
maguknak, nekik nem árthat ez a világ. Ez a rák gondolata is. Neki
nem árthat semmi, övé az egész világ, az egész emberi test. A zombinak nincs tudata. Egyetlenegy gondolata van, mégpedig a térfoglaló
progresszió. Ezért a rák is zombi-testünk egyik része. Nem akar mást,
csak mindent uralni és a következményekkel abszolút nem törődik.
Ebben különbözik, illetve kéne különböznie, hogy az ember tud számolni a következményekkel, miközben a függőségek nem számolnak
semmivel. Csak a függőséget szeretnék még jobban kiterjeszteni az
emberi testben.
Állítólag a hatalom, a pénz – gazdaság – vallás mindösszesen 300
ember kezében van. Ők az Illuminátusok. Azért használtam az állítólagos szót, hiszen nem ismerek olyat, aki valaha találkozott volna velük.
Mumusok, akik talán földalatti városokban laknak vagy teljesen elzárt
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biztonságos területeken. Nem töltenek be semmiféle pozíciót a közéletben, lakájaikon keresztül, a klasszikus maﬃa módszereivel irányítják a világot – korrupció, elnökgyilkosság, tömegmanipuláció, manipulált választások stb. –. A pénz nem lehet a motivációjuk, hiszen
a pénznyomtatás az egyik kiváltságuk.
A hatalom mágiája a mozgatórugójuk.
„Ha mi nem tesszük meg, megteszi más.” – halljuk vissza Keresztapa
című ﬁlm ismert mondatát. Kábítószer – fegyver – gyógyszergyártás
– olaj – ezek mind a hangszereik. Mivel elzárva élnek az élettől, nincsenek reális ismereteik a természet állapotáról, az emberek életéről. Kontroll nélkül élnek, megalomán, beteges meséikben, ahol mi
vagyunk az elhanyagolható epizódszereplők.
Ha netán ismertek olyan embereket, akik a globalizáció tettestársai,
kérdezzétek meg tőlük, hogy mi a célja a globalizációnak? Mi a helyzet
akkor, amikor az utolsó csepp vizet kiszippantották a földből, az utolsó
csepp olaj elfogyott, a fákat kivágták gépeikkel? Nekik nem születnek
gyerekeik, nem akarnak levegőt szívni? A következő öt millió évet földalatti bunkerban akarják leélni, amíg a Föld újra talpraáll? Nem értem
a motivációikat, már nem képesek a felelős együttgondolkodásra.
Ma minden rendelkezésre áll ahhoz, hogy visszafordíthassák
a globális felmelegedést, a környezetszennyezést és az emberszennyezést.
Csak a szándék hiányzik azon emberek kis csoportjának részéről,
akik a pénz hatalmával zsarolják a világot. Tehát első teendőnk, hogy
a pénz istenség mindenhatóságán túllépjünk és új alapokra helyezzük
értékrendünket. A világot elpusztító környezeti katasztrófa lehet,
hogy nem a mi életünkben valósul meg, valószínűleg gyerekeink,
unokáink idejében következik be. Elképzelem, hogy számítógépes szimulátoraikkal küzdenek a szökőárral, a bozóttüzekkel, járványokkal. Az oktatás ma tudatosan lebutított fájlokban oktatja
az új nemzedéket: ne gondolkodjanak! Csak fogyasszanak!
Nekünk kéne ezt a kérdést megoldani, mi csaptuk be magunkat,
ne ők igyák meg a mi birkaságunk levét. Még a 25. órában sem
késő cselekedni.

Rák és a fenntartható fejlődés?!
Globalizáció és a fenntartható fejlődés?!
A globalizáció a Földön, az egyik legrégebbi üzletág.
Minden vallásalapító valamilyen módon globalizációs „céget” alapított. A hittérítő vallások nem szóltak másról, mint a képviselt vallás
eszméinek, gazdasági potenciáljának másik országra való rákényszerítéséről. A vallás nem szól a szeretetről, csak arról, hogy a saját vallás
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A két intézmény – amelyeket
„Bretton Woods”-i szervezeteknek is hívnak, 1944-ben
jött létre. Korunkban „rendkívül
értékes” tevékenységet folyfolytatnak azzal, hogy szigorúan
ellenőrzik és befolyásolják a
fejlődő országokban, a volt
Szovjetunió utódállamaiban,
továbbá a Kelet-Középeurópai
országokban követett gazdagazdaságpolitikát. Sőt, 1997-ben
sikeresen terjesztették ki
hatásukat az eddig pénzügyileg független dél-kelet-ázsiai
országokra, mint pl. Thaiföldre,
Koreára és Indonéziára is.
A Világbank és IMF mindent
megtesz annak érdekében,
hogy NE csökkenhessen ezen
országok adóssága, és így
kénytelenek legyenek eleget
tenni az IMF követeléseinek.

A gazdasági pillér, a struktúraátalakító programokkal és a
gazdasági megszorításokkal
a Világbanknak és az IMF-nek
köszönhetően ma már „teszi a
dolgát”. Segít kiépíteni a „helyi
elitet”, amelyik sokkal elköteelkötelezettebb a globalizáció, mint
saját népe, nemzete iránt.
A „gazdasági pillér” segítségésegítségével nő a szegénység, romlanak
az életkörülmények, csökkencsökkennek az egészségügyi kiadások,
csökken az élettartam, csökcsökken a születések- és nő a haláhalálozások száma. Különösen jól
tetten érhetők ezek a tendentendenciák Kelet-Közép-Európában.
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A WTO a globalizáció szempontjából legsikeresebb szervezet. Azt is mondhatnánk,
hogy ez az 1995-ben életre
hívott szervezet az „új világrend”
képviselője, hiszen az alapító
kormányok óriási hatalommal
ruházták fel. A WTO szabályai
szerint ugyanis az egyes orszáországok többé nem „akadályozhat
akadályozhat-ják” a szabadkereskedelmet.

nevében egyre újabb országokat igázzanak le. Ma a XXI. században
változott a dolog.

A WTO szabályai szerint sem a
környezet, sem pedig az egészegészség védelme érdekében nem
korlátozható a cégek tevétevé kenysége. A WTO szabályok
szerint az Európai Unió kénykénytelen beengedni piacára a horhormonkezelt amerikai marhahúst
és a különböző génmanipulált
élelmiszereket (szója, kukokuko rica, búza).

Nemzeti zászlónkat lassan lecserélhetjük valamilyen globalizációs cég zászlajára, és nemsokára a magyar parlament-pláza tetején egy multi zászlaja lengedezhet.

Próféciák és a chip
János apostol apokalipszisében azt jövendöli, hogy megjelenik egy világuralkodó, aki „azt
teszi mindenkivel, kicsinyekkel
és nagyokkal, gazdagokkal és
szegényekkel, szabadokkal
és szolgákkal, hogy az ő jobb
kezükre vagy a homlokukra
bélyeget tegyenek. És hogy
senki se vehessen, se el ne
adhasson semmit, hanem akin
csak a fenevad bélyege van
vagy neve vagy neve száma…”
Jelenések könyve13:16,17
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Ma nem fegyverekkel, hanem pénzzel igázzák le a népeket. Ha ezt
a tényt elfogadjuk, akkor látható, hogy lassan már ötven éve tart a III.
világháború. Az első nagy győzelme a globalizációnak a határok eltörlése volt. Ma a globalizációs cégek fegyverek nélkül foglalják el a gazdaságilag gyengébb potenciálú országokat. Továbbmegyek.
Ma az EU-ban arról folyik a vita, hogy ha egy EU tagország a saját
érdekében törvényt hoz, azt felül lehessen bírálni a globalizációs
érdek javára.

A globalizáció új reklámfogása a fenntartható fejlődés, hiszen
a globalizációnak nincs alternatívája. Abban a pillanatban, hogy elfoglalta az utolsó erdőket, bepiszkította az utolsó folyókat, kiszippantotta
utolsó csepp olaját a földnek, ugyanúgy nincs tovább választása, mint
a ráknak, amely elfoglalta az egész emberi testet. Győzelmi kiáltásuk az ember és a föld halálsikolyát jelentik egyben. Amikor
a globalizációs cégek fenntartható fejlődésről beszélnek, megint
hazudoznak, és az emberek átveréséről, tovább altatására törekszenek.

A globalizáció fegyverei
Tisztáztuk, hogy a globalizáció fegyvere nem feltétlenül az atombomba, a tankok vagy a hajók, hanem a pénz, amellyel iga alá hajtották
a lelkeket és az embereket. A pénz istensége nem templomokat épít,
hanem üvegpalotákat. Ezekre az üvegpalotákra a „bank” feliratot tették. Az emberek idejárnak gyónni, idejárnak kölcsönért, és itt adják el
a lelküket. A globalizáció eljutott odáig, hogy elhitette az emberekkel,
hogy nem elég a műanyag kártya a zsebükben, nem elég az ujjlenyomatuk minden ország határánál, nem elég, hogy az arcuk lenyomata
alapján bárhol utolérhetik őket, hanem interaktív chipeket építenek az
emberi testbe; hol a kézfejbe, hol a homlokba. Azzal az indokkal, hogy
ezzel a beépített vonalkóddal bármikor elintézhetjük a dolgainkat. Ez
egy praktikus húzás lenne, ha ezek a chipek nem oda-vissza működnének. Tehát az interaktivitás annyit jelent, hogy a chipeken keresztül
elektromágneses hullámokat lehet közölni a chip hordozójával és
ezzel tökéletesen befolyásolni lehet érzéseit, döntéseit. A manipuláció egyenlő a zombiképzés alapfogalmával. A globalizáció ilyen
módon is tovább szélesíti a világméretű uralmát.
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Kik élik túl ezt a mai világot?
Egyre több vallás, egyre több embercsoport állítja azt, hogy a Föld
lakossága hamarosan új korszakához közeledik. Ez a korszak az emberiség létszámának jelentős csökkenésével jár, egyesek szerint csak
a népesség fele pusztul el, mások szerint csak az egyharmad, de hallottam már kétharmados veziókat is.
Kin és min múlik, hogy kik a túlélők? A fundamentalista ezoteristák azt vallják, hogy megjelenik a nagy óriási hajó, és a jó emberek
fölszállnak, és testestül-lelkestül elviszik őket. Ennek semmi értelme
nincs, mivel nagyon jól tudjuk, hogy az igazi létezésünk nem a ﬁzikai
testben, hanem a metaﬁzikai világba gyökerezik. Így nem valószínű,
hogy a testünket el kellene szállítani ahhoz, hogy a lelkünk és a szellemünk bárhol másutt tovább éljen. Bőven elég egyetlen sejt, amibe
létezésünk információit beírják, és bárhol az Univerzumban képesek
lesznek ugyanezt a testet létrehozni. Tehát kedves fundamentalista
ezoteristák, ne reménykedjetek abban, hogy a földi porhüvelyt bárhová is elvihetitek magatokkal.
Kétféle módon lehet túlélni a jelenlegi világot. Először is korábban
már részletesen ismertettük, hogy az emberszennyezés olyan mértéket öltött, amely iszonyatosabb, mint Földünk környezetszennyezése.
Azok az embertársaink a túlélők, akik az emberszennyezésnek ellen
tudnak állni, és már ma felelősséget vállalnak minden korty italért és
minden elfogyasztott ételért, amit „testük templomának asztalára”
tesznek. Már ma gondolkoznak azon, vagy talán létre is hozták saját
kis kertjüket, kis farmjukat, ahol a maguknak megtermelt ételt tudják
elkészíteni, saját állataik tejét, fermentált italait fogyasztják.
A túlélés másik alapvető feltétele, hogy az emberek mentálisan
mennyire lesznek képesek átalakulni. Képesek lesznek-e elengedni
az anyagot, azt a káprázatot, amiben élünk? Elhisszük, hogy az anyagi
világ maga a teremtés. A materializmus béklyóiban toporog a tudomány, ezért toporog a világon minden olyan új szellem, amely változást
hozhatna. Ha az anyagból ki tudunk szakadni, esélyünk van a túlélésre.
Ha ragaszkodunk az anyaghoz kötött gondolatainkhoz, egyszerűen
nincs esélyünk arra, hogy egy következő korszakba lépjünk.

A XXI. század és a monogámia
A nyugati civilizációnak egy teljesen új problémával kell megküzdenie. Annak ellenére, hogy a statisztikák azt bizonyítják, hogy túlnépesedett a Föld, a nyugati civilizáció népei egyre kevesebb új utódot
nevelnek és ez a tendencia az elkövetkezendő 50 évben még csak
rosszabb lesz. A civilizáció alapvető életformája a városlakás. Létrejött
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A föld nem képes eltartani 6-8
milliárd embert. A globalizáció
hosszan fenntarthatóságának
alapelve:
„minél kevesebb embernek kell
osztoznia a gazdagságon, annál
több marad a nyerteseknek.”
„Az egyetlen megoldás: a
lakosság létszámát kell csökcsökkenteni”.
Melyek is lehetnek azok a látláthatatlan fegyverek,
fegyverek amelyeket a
„grandiózus népességcsökkentési terv” megvalósítására be
lehet vezetni?
Az elhalálozások számát
növelő módszerek:
t kívülről kirobbantott belső
háborúk: vagyis konkrét beavatkozás nélkül elintézni azt, hogy
az emberek egymást öljék;
t a helyi kisebbségek, elégedetlen csoportok felfegyverzése,
fegyverkereskedelem;
t esetenként közvetlen beavatkozás jól megmagyarázott
indokkal;
t magánhadseregek, őrző-védő
szolgálatok bevetése a kellemetlen embercsoportok ellen;
t elszegényítés, éhínség,
t a föld megszerzése a szegény
országokban, rontva ezzel a
helyi önfenntartás esélyeit;
t olyan magok használatának
ráerőltetése a szegény országok parasztjaira, amelyekből
csak olyan növények termeszthetők, amelyek magjai alkalmatlanok a továbbtermesztésre;
t környezetszennyezés, vízlevegő-szennyezés;
t a mezőgazdaság további liberalizálása, az – időlegesen
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olcsó – import élelmiszerekkel
a szegény országok mezőgazdaságának legyengítése, a fejlett országok mezőgazdaságától való függőségük növelése;
t a kisgazdaságok tönkretétele,
a kevésbé fejlett országok
rákényszerítése arra, hogy
a tömegtermelést folytató,
génmanipulációs kísérleteket
végző óriási külföldi „agrobusiness”-eket beengedjék, sőt
saját parasztgazdaságaikkal
szemben előnyben részesítsék;
t élelmiszersegély nyújtása
éppen akkor, amikor a helyi gazdálkodók betakarításra készülődnek,
t egészségügyi intézmények
leépíttetése a szegény országokkal, kórházi ágycsökkentés, a orvosok számának
csökkentése, egészségügyi
privatizáció;
t differenciált beteggyógyítás;
azokra koncentrálni, akik tudnak ﬁzetni;
t a cigaretta-termelés és értékesítés növelése a szegény
országokban, a dohányáruk
reklámja betiltásának megakadályozása;
t az urbanizáció, a földelhagyás,
a városba költözés bátorítása:
ugyanis ez is kiszolgáltatottabbá, védtelenebbé teszi az
embereket;
t közszolgáltatások privatizálása, hozzájárulva ezzel az árak
megugrásához, és a lakosság
elszegényedéséhez,
t a gyógyszerárak erőteljes növelése: így a szegények, közöttük a nyugdíjasok csak nagyon
nehezen, vagy egyáltalán nem
jutnak majd a számukra szükséges gyógyszerekhez;
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egy új faj – a metroszexuális faj –, amelyet azokról a férﬁ egyedekről
neveztek el, akik női embertársaikhoz hasonlóan borotválják honaljukat, fanszőrzetüket, és a mellkasukat; egyre inkább nőies tulajdonságokat vesznek fel. Ugyanakkor egyre több férﬁtársunk növekszik úgy,
hogy nem alakulnak ki náluk erős, domináns, férﬁas jellegű karakterek, mint izomzat, szőrzet, férﬁas magatartás. Ennek oka nagyjából
az eddig leírtakból kiderült (női hormontartalmú víz, magas szójatartamú táplálkozás, amely gazdag ösztrogénekben, neveltetési problémák, az emancipáció családon belüli dominanciája stb.).
Mi a megoldás?
Egyre kevesebb ivarképes férﬁ egyed található ezekben a közösségekben, ugyanakkor korábban „rabszolgának” behozott „alacsonyabb”
kultúrájú népek megőrizve saját hitrendszerüket, egészséges táplálkozási szokásaikat, egyre többen vannak, egyre erősebbek és egyre
nagyobb közösségeket alkotnak a nyugati civilizáción belül is.
Övék a jövő?!
Gondolkozzunk el rajta! Svájcban „mecset rendeletet” kellett hozni,
mert oly módon szaporodnak az iszlám mecsetek, hogy már zavarják
az ott élő őslakosságot. A helyzet hasonló, mint a középkori oszmán
birodalomban volt: a katonák nagy része elpusztult a hódító háborúk
alatt, családok maradtak egyedül erős férﬁkéz oltalma nélkül.
Egy rövid történelmi visszatekintéssel vizsgáljuk meg ezt a kérdést.
A prehisztorikus időkben, amikor az emberközösségek óriási egységben éltek, nem volt szükség védelemre, kerítésekre, falakra. Az emberek úgy éltek a Földön, mint a paradicsomban. Vezetőket annak alapján választották, hogy kik voltak a legokosabbak, a ﬂexibilisebbek, az
életre valóbbak. Ha ezeket a tulajdonságokat megvizsgáljuk, akkor rá
kell jönnünk mai tapasztalataink alapján, hogy a matriarchátus azért
alakulhatott ki, mert a nők sokkal aktívabbak, kreatívabbak – még ma
is –, mint férﬁtársaik.
A matriarchátus azt jelentette többek között, hogy a nők a törzs férﬁtagjaival egyaránt közösültek és a megszületendő gyerekeknek nem
volt apjuk, csak nagybácsijuk. Ezt abból tudjuk leginkább lemérni,
hogy az ’apa’ szó sokkal újabb keletű, mint a ’bácsi’ vagy a ’nagybácsi’
szó. Pontosan azért, mert a matriarchátusban nem létezett apaszerep.
Amikor a törzsi villongások beindultak, tehát megalkották az emberek saját korlátaikat azáltal, hogy területi határokat szabtak életükben, a törzsek átszakították ezeket a határokat, és gyakran raboltak
asszonyokat és javakat. Ekkor a férﬁ dominancia vált meghatározóvá,
hiszen a férﬁ ﬁzikai felépítése kapcsán vált harcossá. A harcos fegyvereket kezdett készíteni magának. A harcos, fegyveres férﬁ amikor nem
harcolt, lustán elterült és az okos, rugalmas, de harcra nem képzett
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nőket uralma alá hajtotta. Ettől az időszaktól kezdve jött létre a patriarchátus, ami a férﬁak uralmát jelenti. Törzsfők, vezetők, királyok népes
hada alakul ki több tucat feleséggel. A patriarchátus első törvénye az
örökösödési jog. Ha egyszer megszerzed a hatalmadat, azt kívánod,
hogy a te ﬁad és unokád is hatalmon maradjon. A világ legcsúnyább
játéka kezdődik el, amely eredményeképpen megszületendő csecsemőket csak azért öltek meg, hogy véletlenül se zavarják az uralkodó
örökösödési jogait.
Visszatérve a monogámia kérdésköréhez, lehet-e ma monogám
a civilizált világ? Az iszlámban a poligámia a mai napig fennmaradt,
annak ellenére, hogy megfelelő egyedszámban állnak rendelkezésre
férﬁak és nők. Az ott született nők elfogadják a poligámia fogalmát;
konkrétan azt, hogy a biztonságukat akkor is megélhetik, ha nem
egyetlen asszonyként képviselik magukat a férj oldalán, hanem esetleg két-három nővel kell megosztaniuk a férﬁ életét. A civilizációs
társadalmakban az asszony szerepe teljes egészében megváltozott.
Az emancipáció kapcsán a nők nagy része vállal úgy gyereket, hogy
nem kíván ezzel egyidejűleg férﬁval is társas kapcsolatban élni. Fellendültek a mesterséges megtermékenyítések, soha ennyi egyetemista
utód nem született, mint ma azáltal, hogy édesanyjuk inkább katalógusból választotta ki édesapjukat, mint természetes úton.
Ma, amikor a III. világháború folyik, amit pénzzel vívnak, ma, amikor
az emberszennyezés tart, amelyet a pénz istenség nevében az emberiség elleni bűntettet hajtanak végre, egyre több impotens és homoszexuális embertársunk járja a világunk útjait. Nem biztos, hogy sokáig
fenntartható az, hogy az egészséges, erős, férﬁegyedek csak monogámiában élhetnek, új szerződést kell kötni ebben a vészhelyzetben.
Egyre kevesebb férﬁtársunk alkalmas egészséges utódok nemzésére.
Ez oda fog vezetni, hogy azok a népek, amelyek eddig Ázsiában, Afrikában éltek, többségben lesznek akár Európában is. Ezt végig kell
gondolnia az úgynevezett civilizált fajoknak, mert nagyon rövid időn
belül kisebbségbe kerülnek.
Minden megfordult, a feje tetejére állt, felborultak az értékrendek, és a felnövekvő nemzedék nem tud mibe kapaszkodni. Már
kisgyermek korukban, ahhoz, hogy ne beszéljenek, ne sírjanak,
cukros nyalókát kapnak, amint kinyílik az értelmük, a villanypásztor (TV) elé ültetik őket, és ezáltal nevelkednek. Amikor már
saját maguk tudják kezelni a komputert és a mobiltelefont, akkor
mindössze ez jelenti a kapcsolatot a világgal. Több időt töltenek
gyerekeink a globalizáció által kifejlesztett „villanypásztorokkal”,
mint szüleikkel vagy barátaikkal. A TV-videójáték-internet nem
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t az új gyógyszerekkel való tömeges kísérletek lefolytatása a
szegény országokban úgy tüntetve fel, mintha ez nekik lenne
jó. Mellékhatásként ez is halálesetekhez vagy gyógyíthatatlan betegségek kialakulásához
vezethet;
t az AIDS további terjedése és a
tuberkolózis esetek számának
újbóli növekedése is jól segíti a
népességcsökkentési tervek
végrehajtását (igaz, ezeket a
betegségeket gazdag emberek
is megkaphatják, de nekik jó
esélyeik vannak a felépülésre);
t a drogok legalizálása (ha valaki
drogtól akar meghalni, miért
kellene ebben megakadályozni?);
t a csecsemőhalandóság jelentősen növelhető a fejlődő
világban azzal, ha az anyákat
lebeszélik a szoptatásról, és
rábeszélik a tápszerek használatára, ami növeli a fertőzések
lehetőségét.

A láthatatlan fegyver: a kis
országok gyarmatosítása, a
nemzeti kisebbségek ösztönzése önállóságuk erősítésére és
az önmegvalósítás bátorítása
a különböző deviáns csoportoknál jó hatással van a nemzetállam lebontására. Lehetővé
kell tenni ezért számukra, hogy
megfelelő sajtójuk legyen, hogy
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csoportérdekeiket gyakran
és határozottan jeleníthessék meg. Erősíteni kell minden
szeparatizmus iránti igényt,
és növelni kell az egymás iránti
bizalmatlanságot. Ez jól szolgálja a nemzeti összetartozás,
a szolidaritás leépítését, és így
azt, hogy a lakosság-csökkentési terv észrevétlenül végrehajtható legyen. Azokat a nemnemzeti elkötelezettségű vezetőket
pedig, akik értik mi történik, és
tenni akarnak ellene, lehetetlehetetlenné és hiteltelenné kell tenni.

Gazdasági világválság
2008.
Egy mindenkiért, mindenki a
bankokért.
A válság olyan, mint az inﬂuenza, csak úgy jött. Nincs felelős,
nincs felelősség, csak számlák,
amiket megint a kisembereknek
kéne megﬁzetni.
A brooklyni pénzügyesek és a
Wall street-i yuppie-k mérhetetlen pénzsórvársága, telhetetlensége és felelőtlensége összeomlásba sodorta az amerikai
pénzügyi világot. S persze ezen
keresztül az egész földtekét.
Mire jön az amerikai kormány,
az állam és hétszázmilliárd dollárt töm bele a rendszerbe, hogy
megmentse a bankokat.
Hétszázmilliárd dollár.
Ez öt esztendő teljes magyar
nemzeti összterméket. Se ezt
most az amerikaiak zsebéből húzták ki. Úgy nagyjából minden amerikai ﬁzet most négyezer dollárt,
hogy ne legyen újra gazdasági
világválság. A népek meg csúnyákat írogatnak az internetes fórumokon – nahát!

214

Az ember jövője a globalizáció „rémében”

jó pásztor módjára terelgeti nyáját. Globalizációs klónokat nevel,
terelhető, irányítható, édes kis barikákat.
Szép, színes könyveink vannak, sok képpel, semmitmondó ismeretekkel. Igazából nem olvas a mai ifjúság. Nem olvas szépirodalmat,
nem olvas tudományos könyveket, csak a lebutított fájlokon él; ugyanúgy a televízióban, mint az oktatásban. Csak ezen a lebutított emberiségen tud uralkodni a globalizáció, az értelmes emberek sokasága
kimondottan veszélyt jelent számukra. A túlélés egyetlen alternatívája, hogy hidd el, van más lehetőség is a mesterséges étkeken,
drogokon, a szappanoperák habosításán kívül is.

Egy ember véleménye, akit hivatalból
üldöz a globalizáció
Az egyik oldalon a spekulációs tőke ezermilliárdjai megvásárolt,
megvesztegetett politikusok és kormányok, fényűző lakóparkok,
bevásárlóközpontok, bőség – ennek a másik oldala a munkanélküliség, a hontalanok, az éhezés, a ﬁlléres munkabérek, a szakszervezetek szétverése vagy bomlasztása, a munkavédelem, az egészségügyi
határértékek felszámolása, a zöld ﬁgyelmeztetések semmibe vétele.
Fidel Castro beszélt arról, hogy az afrikai menekülttáborokban
éhező és szomjazó anyák és gyerekeik képe a náci Németország koncentrációs táboraira emlékeztet. Újabb nürnbergi ítéletet kellene
hozni azok ellen, aki ezt a gazdasági rendet kényszerítették ránk,
amelyben az éhezéstől és gyógyítható betegségekben három
évenként annyian halnak meg, mint amennyit a II. világháborúban megöltek.
Reformocskák nem segítenek. Van egy javaslat, hogy a spekulációs jövedelmeket meg kell adóztatni, 0,1 vagy akár 1%-kal. Hallatlan
összegek folynának be, de hát a jelenlegi urak erről hallani sem akarnak. Mi valósult meg a tervezett adósságelengedésből? Nevetséges
módon 8,3%-ot engedtek ki. A 33 legszegényebb közül csak négy
ország adósságát csökkentették, a csökkentés 2,7 milliárd dollár volt
–ez az 1/3-a annak, amit az Egyesült Államokban 1 évben szépségápoló szerekre költenek, mondotta ugyancsak Castro.

Hogyan állítható meg a globalizáció?
„A transznacionális cégek hatalmának további növekedésével,
a korlátok nélküli globális pénzmozgással rákos állapotba kerül
a világgazdaság: folytatja az emberi és természeti értékek pusztítását annak ellenére, hogy tudja, hogy ez a pusztítás előbb-utóbb
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önmagára is káros hatással lesz majd. A kockázat tehát egyre
nagyobb. Ezért haszontalan arra kérni a transznacionális cégeket,
hogy legyenek egy kicsit jobbak, felelősségteljesebbek. A lényegük ellen kell fellépnünk. Vagyis le kell számolnunk a transznacionális zsarnoksággal, mielőtt az számolna le velünk. Ki kell szabadulnunk alávetettségünkből, igazi polgárrá kell válnunk, aki nem
hagyja másra sorsa irányítását. Ehhez szövetségeseket kell keresnünk. Nem véletlen, hogy a szakértők azt tanácsolták a „titkos megbízóknak”, hogy bátorítani kell a széthúzást, a megosztottságot, a szeparatizmust. Először is ezt kell leállítani. Egy francia mezőgazdasági
szakember hallgatva egy jobboldali és egy baloldali érzelmű parasztszövetség vitáját, így kiáltott fel: mit számít, hogy bal- vagy jobb-oldali
parasztok vagytok-e? Hiszen hamarosan egyáltalán nem lesztek!
Csak úgy lehet túlélni és legyőzni a globalizációt, ha felhagyunk
a gyűlölködéssel, a viszályokkal, ha szóba állunk egymással, együtt
vonulunk fel, együtt tüntetünk, függetlenül attól, hogy a másiktól mi
választ el, ha összefogunk egymással, s hajlandóak vagyunk kis közösségben, szerényen élni, ahol a világot nem politikusok, katonák irányítják, hanem felszabadított emberek.
A legfontosabb feladat tehát újraszőni a társadalom szövetét, amit a neoliberalizmus igyekezett szétszaggatni. Erősíteni kell a helyi kedvezményezéseket. Lokalizálni kell. Fel kell
lépni a környezetet károsító külföldi cégek, a veszélyes hulladék-feldolgozók ellen, tiltakozni kell a globális cégek érdekeit szolgáló autópályák építése ellen, máskor pedig az ellen,
hogy egy céget privatizáljanak vagy bezárják, és ezáltal emberek tömegei veszítsék el munkájukat, életlehetőségeiket.
Növelni kell a helyi fogyasztásra termelő kisvállalkozások számát,
a külföldi helyett hazai terméket kell vásárolni. Helyi kisbankokat
kell csinálni, amelyek a helyi megtakarításokat helyi fejlesztések
támogatására használják. Harcolni kell az őstermelők jogaiért,
nem szabad hagyni, hogy olyan szabályokat kényszerítsenek
rájuk, amelyek ellehetetlenítik őket. A lokalizáció mellett szükség
van továbbá arra is, hogy az állam ne gyengüljön tovább, hanem
inkább nyerje vissza erejét, lássa el hagyományos gazdaságfejlesztési
és szociális feladatait és védje meg a nemzeti érdekeket a transznacionális zsarnoksággal szemben. Azt is el kell érni, hogy a pénzt ne onnan
vegye el, ahol a legkevésbé van: az állampolgároktól és a helyi kis- és
közepes vállalkozásoktól, hanem onnan, ahol bővében vannak neki:
vagyis a globális cégektől és a pénzpiac szereplőitől, elsősorban azok
tisztességes megadóztatásával”.
Részlet a A lugano-i tanulmányból

S miközben az amerikai állam
hétszázmilliárdot pumpál a
pénzügyi rendszerbe az adóﬁzetők pénzéből, hogy rendbe tegye
valahogy, amit a brooklyniak
meg a Wall street-iek elszúrtak,
miközben egész Nyugat-Európa
ugyanerre készül, s miközben
várhatóan nálunk is ez lesz a
helyzet.”
Bayer Zsolt – Magyar Hírlap

IMF a gonosz mostoha
Az IMF módszerei, gazdasági
stratégiái a világ számos népét
nyomorba és éhezésbe döntötte, ahol bevezetésre került.
Ez alól csak a chilei katonai
diktatúra kivétel. Mi nem szeretnénk a chilei példát követni.
Az IMF segítsége olyan, mint a
gonosz mostoha piros almája,
amit Hófehérkére tukmált. Az
adósság spirál megakadt a torkunkon. Halálos, gyötrelmes
álom következik, életünk, országunk elrablása. Hiába akarják
elhitetni, hogy egyszer a herceg
csókja felébreszt ebből a rémálomból. A mindennapi mesénkből magunknak kell felébredni,
amíg nem késő.

Nem csak beszélünk, győződjön meg saját szemével, mit
tett az IMF Törökországgal és
Argentínával. Hogy mit tesz
Magyarországgal, ezt ma már
a saját bőrünkön érezzük.
A www.vivanatura.hu weboldalról ingyen letölthető a Pénz
1-2. szinkronizált ﬁlm.
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Zárszó
„Ha nem tudod egyszerűen elmagyarázni, nem érted eléggé”.
Albert Einstein

Ezt a könyvet A MINDENKI részére állítottuk össze. Megpróbáltuk a kiegészítőket úgy összeállítani,
hogy minél több szemszögből kitárgyaljunk egy-egy témát. Szakemberek természetesen a saját szakterületeiken jóval mélyebb kivesézést éreztek volna helytállónak, de elsősorban a közérthetőség, az „egyszerűen elmagyarázni” elvét próbáltuk követni. Rengeteg nyitott kérdés marad bennünk is és gondolom
Önökben is.
Célunk a ﬁgyelem felkeltés volt, a gondolkodás, a saját önálló gondolataink beindítása a világunk
dolgairól, illetve a minket körülvevő és az életünket befolyásoló eseményekkel kapcsolatosan. A könyvben kb. 1100 hivatkozást kellett volna közölnünk, amely egy harmadik kötetet tett volna ki. Ahol lehetőségünk volt erre, ott megtettük. Ugyanakkor a többi szerzőnk hivatkozásait a szerkesztőségben őrizzük
és kívánságukra természetesen ezt elektronikus levél formájában megküldjük.
Amikor bele fogtunk a könyv írásában, nem gondoltuk volna, hogy ekkora kiterjedő, végtelen utakra
elvivő, kalandra vállalkozzunk. De ha már egyszer csináljuk, akkor csináljuk rendesen. Ez az elv vezérelt
minket és remélhetőleg Önök még további információkkal fognak számunkra szolgálni és ígérjük, hogy
a későbbiekben a könyvvel kapcsolatos felvetéseiket plusz információkat a Természetgyógyász Magazinban, a vivanatura oldalain közöljük. Ugyanakkor a vivanatura olvasói fórumára is várjuk érdeklődésüket, és hogyha megtisztelik a könyv szerzőjét Jakab Istvánt, akkor számára is bármikor írhatnak elektronikus levelet és rövidebb-hosszabb időn belül válaszolunk minden feltett kérdésre, véleményre.
Nagy szeretettel és tisztelettel szeretnénk átadni ezt a könyvet. Reméljük, hogy Önöknek legalább
olyan izgalmas olvasmány lesz, mint nekünk a könyvet összeállítani.
Víztérítő Könyvkiadó szerkesztő bizottsága, 2008. november 9.
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