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(X%el …ótahvíhőle tlúm ttezepék!éfel a)

.nebteze!röq a daramgem atamo!el wesénétröt ttodó%tájel A
-ke!évön ,nabka"rát a lü%éq pék!éf lőrtedekele' ne+imráka táheT
.si nebkerebme za nabros óslotu men sé nabkotallá ,neb

A lejátszódott történések lenyomata megmarad a környezetben.
Tehát akármilyen cselekedetről fénykép készül a tárgyakban, növényekben, állatokban és nem utolsó sorban az emberekben is.

nölüq wáttot%aláv lüneltelév men wniele "oh ,arra a%%iv wnujlodnoG
,we!éde tná% ersétüsré!eq a watlov wosáM .tekiezök%e isátratzáh a
evlé%eb men ,watlán%ahlef lénsélöón%id a wosám tnigem sé wokézotrat
.tát%opáq ttötlöt luádlép wetzőf mesahos neb+ema ,lórsabálsejet a

Gondoljunk vissza arra, hogy eleink nem véletlenül választották külön
a háztartási eszközeiket. Mások voltak a kenyérsütésre szánt edények,
tartozékok és megint mások a disznóölésnél felhasználtak, nem beszélve
a tejeslábasról, amelyben sohasem főztek például töltött káposztát.

levima wenzekélme eriknednim sé ernednim wa"rát a "oh ,le wé””iH
gem metílme arásálozagi wennE .wenlüreq ,wetlüreq abtalo'paq levika sé
-tetí%éq re%"e nebki+ema ,nebőtüsatni'alap na+O .tőtüsatni'alap a
tátni'alap sedner tehel men rám ,tebe"e sám "av táknos sosájot wet
-etgéstne%gem "oh ,arra wi%kélme trem ,trézA xtréiM .géel trem ,intüs
.wéttetínel

Higgyék el, hogy a tárgyak mindenre és mindenkire emlékeznek amivel
és akivel kapcsolatba kerültek, kerülnek. Ennek igazolására említem meg
a palacsintasütőt. Olyan palacsintasütőben, amelyikben egyszer készítettek tojásos sonkát vagy más egyebet, már nem lehet rendes palacsintát
sütni, mert leég. Miért? Azért, mert emlékszik arra, hogy megszentségtelenítették.

.lóbágáliv we!évön a tádlép wisám "e wnü"eV
,te"e wülüzöq trevel sé ebgési+eh tlet lekke!évön "e tnemeb ikalaV
-öq a ettetízgör sé etlekézré !évön ibböt A .tza evtísimmesgem "etnim
a rokimráb ejőtevökle ttet a ah ,nátuzE .t!émese ódó%tájel wüttölür
-ézré teketelüregni tlo'paq erke!évön tdaramgem a ,ttepél ebgési+eh
.ttezlej ro%i!!adnim re%űm őleq

Vegyünk egy másik példát a növények világából.
Valaki bement egy növényekkel telt helyiségbe és levert közülük egyet,
mintegy megsemmisítve azt. A többi növény érzékelte és rögzítette a körülöttük lejátszódó eseményt. Ezután, ha a tett elkövetője bármikor a
helyiségbe lépett, a megmaradt növényekre kapcsolt ingerületeket érzékelő műszer mindannyiszor jelzett.

.si trebme za ttözöq wádlép a gem wüstílmE
,nabsoráv "av noját na+o ikalav "oh , _ re%"e men rám _ tludrofőlE
sigém sé ,őle tludrof mesahos gém nebételé loha ,tráj nebtelüpé geltese
,arámá% nednim tnűt wensőremsi ari!!A .rokimalav tlov rám tti "oh ,atdut
ne+im "av ,treq a nav loh ,ttögöm ótja za nav im :si tza atríel "oh
.nabkaibbávot a wizektevöq tel%ér

Említsük meg a példák között az embert is.
Előfordult – már nem egyszer – , hogy valaki olyan tájon vagy városban,
esetleg épületben járt, ahol életében még sohasem fordult elő, és mégis
tudta, hogy itt már volt valamikor. Annyira ismerősnek tűnt minden
számára, hogy leírta azt is: mi van az ajtó mögött, hol van a kert, vagy
milyen részlet következik a továbbiakban.
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-ímá% a tnim ,"ú lüzgör ,tlétá "av létá rebme za tima ,!émese nedniM
ttovíhőle sé ótahlálat nezemel !okéljah ttokareb lőrlüviq a nebkepégót
-lé tlétá za sé ,iré regni wos lút náma+of etelé za trebme za wa~ .wotada
ótagoláv tezekélme za "oh ,ize!émdere tza asádokar arsám"e we!ém
.totada tlorát wnünneb a inzédilef sepéq nebtese nednim men agásnodjalut
-a"amgem neppékőlleq tehel men naso!ámodut tekegésnelej a tekezE
-émlé tlétá nabbároq a "oh ,tsátíllá za tza wujdagof men le wa'ah ,inzár
ódnadaram nebtezevre% őlé za dnim ,nelettelé za dnim atamo!el we!
."ah Ytepék!éfy

Minden esemény, amit az ember átél vagy átélt, rögzül úgy, mint a számítógépekben a kivülről berakott hajlékony lemezen található és előhívott
adatok. Csak az embert az élete folyamán túl sok inger éri, és az átélt élmények egymásra rakodása azt eredményezi, hogy az emlékezet válogató
tulajdonsága nem minden esetben képes felidézni a bennünk tárolt adatot.
Ezeket a jelenségeket tudományosan nem lehet kellőképpen megmagyarázni, hacsak el nem fogadjuk azt az állítást, hogy a korábban átélt élmények lenyomata mind az élettelen, mind az élő szervezetben maradandó
„fényképet” hagy.
Az ember esetében a lélek őrzi a múltat.

.tatlúm a izrő welél a nebétese rebme zA
,tekesélzöq tráz .bts ebméf ,abáf ,ebőq a insavlole wnánlov wesepéq ah"oH
totama+of "e gelőtelli ,t!étnűb "e luádlép wnéntehtírediq ne!!öq "ú
abtlúm a wnéntehema%%iv lerre%dóm a lezzE .wnántahrátlef neűre%!ét
.tekesénétröt tlétá za izrő si tsom wnüteze!röq trem ,si

Hogyha képesek volnánk elolvasni a kőbe, fába, fémbe stb. zárt közléseket,
úgy könnyen kideríthetnénk például egy bűntényt, illetőleg egy folyamatot
tényszerűen feltárhatnánk. Ezzel a módszerrel visszamehetnénk a múltba
is, mert környezetünk most is őrzi az átélt történéseket.

,inatsom a "í sé ,erke!émese tnétröt nabkoroq őzöbnölüq a enlütev !éF
_ őlelefgem wenke!ét a _ sólav ergév ,tte+eh melenétröt ttotísimahgem
-tírediq ,neőnemlút neze ,tőS .intatzokaros éllem sám"e entehel tednerros
.si tie!émlüröq wenésézekteleq wnóg+ob wnénteh

Fény vetülne a különböző korokban történt eseményekre, és így a mostani,
meghamisított történelem helyett, végre valós – a tényeknek megfelelő –
sorrendet lehetne egymás mellé sorakoztatni. Sőt, ezen túlmenően, kideríthetnénk bolygónk keletkezésének körülményeit is.

a %el ze _ tágam le ajtít%up men gésirebme za ah _ "oh ,le wájdagoF
,wevöq a "oh ,arra gem tteré men gém wnügéssepéq imletré za wa~ Xővöj
.wnüken Ywanajlomá%eby we!évön ,wa"rát

Fogadják el, hogy – ha az emberiség nem pusztítja el magát – ez lesz a
jövő! Csak az értelmi képességünk még nem érett meg arra, hogy a kövek,
tárgyak, növények „beszámoljanak” nekünk.

sojaL ekő° te+ema ,inzédilef wéntere% tádlép nelte"e lüőtetzekélmE
-te%émreT a gem trí _ %á"ó"te%émret ttodlágem leggéssepéq ikontál a _
-+ema ,rödöV sárí zA .nabámá% .11 wanáma+ofvé .1 nizagaM %á"óˇ
itetremsi nebkkic a nebbe őzre% A .gem tnelej lemmíc immes 'nin neb
,tétel%ér a tza wenév!öq űmíc lótsakraf a wnüjléf eN :tavoM ilreF
-gem éntere% tekettölü%nneb ótagotál ebéteze!röq a ótatuq a neb+ema
ózamlatrat tekélürü sakraf arkoléc italág=iv nabbároq a sé inlegédnev
.zehsétí%ékaet a teziv ttozoh _ ttosomiq rö%bböt teke+ema _ nebkördöv

Emlékeztetőül egyetlen példát szeretnék felidézni, amelyet Szőke Lajos –
a látnoki képességgel megáldott természetgyógyász – írt meg a TermészetGyógyász Magazin I. évfolyamának 2. számában. Az írás Vödör, amelyben nincs semmi címmel jelent meg. A szerző ebben a cikkben ismerteti
Farley Mowat: Ne féljünk a farkastól című könyvének azt a részletét, amelyben a kutató a környezetébe látogató bennszülötteket szeretné megvendégelni és a korábban vizsgálati célokra farkas ürüléket tartalmazó
vödrökben – amelyeket többször kimosott – hozott vizet a teakészítéshez.
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ésserü e+ehrobát wettölü%nneb a argidda ,tlü%ékle aro'av a arrokimA
.tsázovát ilüklén ú'úb a lusámodut ettev lunalat'ánat ő sé ,tláv
wantropo' ttölü%nneb wisám őréta%%iv nebkeibbőséq a tsédréq a tzE
we+ema ,wáttaggaf lőlef wekélürü sé wördöv imloh wő ed ,ettetevlef
.zoh"rát a watzotrat men etnire%
a tima ,tza inetrégem sepéq %el mesahos ótatuq sevne%nokor a ze ,soN
neb+ema ,nebrödöv a nabba "oh ,dut atógér rám rebme ra"am
,IMMES NE~NIN

Amikorra a vacsora elkészült, addigra a bennszülöttek táborhelye üressé
vált, és ő tanácstalanul vette tudomásul a búcsú nélküli távozást.
Ezt a kérdést a későbbiekben visszatérő másik bennszülött csoportnak
felvetette, de ők holmi vödrök és ürülékek felől faggatták, amelyek
szerinte nem tartoztak a tárgyhoz.
Nos, ez a rokonszenves kutató sohasem lesz képes megérteni azt, amit a
magyar ember már régóta tud, hogy abban a vödörben, amelyben
NINCSEN SEMMI,

-tétnelle ,asádagat sőtteq vle! ra"am A .tlúm a nav enneb sinegi nabba
.iq zejef tsátíllá ,lavásádagat wepén sám neb
"oh ,el wájrí "ú tze weibböt A
.imalav a nebrödöv a 'nin "av ,nebrödöv a nav immes
.etenezü tlúm tlétá za nav enneb gel!ét nebrödöv serü galó%tál a táheT
sé sorátkar a ,ótrá"rödöv a ,%éregneh a ,%áhoq a ,%á!ábcré za "Í
.agálivtalodnog ,ajákbarad "e wenételé ővev a lügév
tlüreq abtalo'paq ttala sálán%ahlef a wití%égeiq nesevre% gém tzE
.woga!a

abban igenis benne van a múlt. A magyar nyelv kettős tagadása, ellentétben más népek tagadásával, állítást fejez ki.
A többiek ezt úgy írják le, hogy
semmi van a vödörben, vagy nincs a vödörben a valami.
Tehát a látszólag üres vödörben tényleg benne van az átélt múlt üzenete.
Így az ércbányász, a kohász, a hengerész, a vödörgyártó, a raktáros és
végül a vevő életének egy darabkája, gondolatvilága.
Ezt még szervesen kiegészítik a felhasználás alatt kapcsolatba került
anyagok.

wené!émelü% telezpéq a nakos gém tza ,woríel tsom tima "oh ,moduT
-tatahnova%%iv aka%roq walaH a "oh ,innev lleq lusámodut ed ,wájtrat
lef gém arknumá% _ neppéksám erebme roq őtnözíV a sé ,tlurázel lunal
.djam widoklodnog _ nodóm ótahgof men

Tudom, hogy amit most leírok, azt még sokan a képzelet szüleményének
tartják, de tudomásul kell venni, hogy a Halak korszaka visszavonhatatlanul lezárult, és a Vízöntő kor embere másképpen – számunkra még fel
nem fogható módon – gondolkodik majd.

-amaq tze entehel na"oh :sédréq a wiltölef nabkakos "oh ,modut si tzA
Xódale %el men erebme ővöj a "ohka~ xintatzot

Azt is tudom, hogy sokakban felötlik a kérdés: hogyan lehetne ezt kamatoztatni? Csakhogy a jövő embere nem lesz eladó!

inríb tehel aró% sé inetíred tehel iq taknutlúm a le++ema ,tsádut a tzA
daba% men sé inetniket wenre%kétáj daba% men ,teknüteze!röq a
mántahdnom ,ótahnova%%iv sé ótahda géssepéq a zE .elev inléa%%iv
.sétedlüq űre%sátavih
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Azt a tudást, amellyel a múltunkat ki lehet deríteni és szóra lehet bírni
a környezetünket, nem szabad játékszernek tekinteni és nem szabad
visszaélni vele. Ez a képesség adható és visszavonható, mondhatnám
hivatásszerű küldetés.

nebtél idlöf e "oh ,le wüstjelef eN

Ne felejtsük el, hogy e földi létben
a test a lélek erőpróbája.

.ajábórpőre welél a tset a
.ebtset a ebbe náma+of wnütelé wnütegötlöt tim "oh ,za "ednim meN

Nem mindegy az, hogy mit töltögetünk életünk folyamán ebbe a testbe.

-a%%iv lóbátopallá lálah iakinilq a ,sovro iakirema ,idúM .A dnomjaR
-allá tza _ nájpala ie!émlé tlétá woza _ avtagllahgem tekerebme ttozoh
-me za weze sé ,gem winű% mes nátu lálah a sálunat a "oh ,gem attotíp
-éq sétrégem tnednim a wetzekledner táado "oh ,arra wetzekélme wereb
.wettetjelefle nátu wüséréta%%iv ólav ebtelé za te+ema ,levégéssep

Raymond A. Moody, amerikai orvos, a klinikai halál állapotából visszahozott embereket meghallgatva – azok átélt élményei alapján – azt állapította meg, hogy a tanulás a halál után sem szűnik meg, és ezek az emberek emlékeztek arra, hogy odaát rendelkeztek a mindent megértés képességével, amelyet az életbe való visszatérésük után elfelejtettek.

-ekélme si men ah sé ,teknütset iakizif igelnelej a inlü'ebgem lleq trézE
-nütelélme% a ,wnützekledner lánsáludni le++ema ,arsádut ttopaq a wnüz
men rebme úgásttotílláeb saiga!a za ráB .intatzotláv őséq men gém nöq
-árávle véderze jú za "oh ,arra wéjdekeröt bbálagel ,lőbérőb a iq tahjúb
.ne"et tegele wanias

Ezért kell megbecsülni a jelenlegi fizikai testünket, és ha nem is emlékezünk a kapott tudásra, amellyel indulásnál rendelkeztünk, a szemléletünkön még nem késő változtatni. Bár az anyagias beállítottságú ember nem
bújhat ki a bőréből, legalább törekedjék arra, hogy az új ezredév elvárásainak eleget tegyen.

wizekté sé wi%kele' ,widoklodnog neppéksám rebme irokőtnözív izagi zA
-á% wáigrene zA .erebme walah óllá nopala imlezré za ettet tza tnim ,djam
.%el tama+of sete%émret ze s ,wanzodroh sé wenetnelej tsám arám

Az igazi vízöntőkori ember másképpen gondolkodik, cselekszik és étkezik
majd, mint azt tette az érzelmi alapon álló halak embere. Az energiák számára mást jelentenek és hordoznak, s ez természetes folyamat lesz.

-lef lleq arsávíhiq a arra _ wentezmen segéstehet tnim _ wangásra"am A
-rőgem neserekis lüt%ereq nődi i!!e sé ttopaq lőtköső za "oh ,einlü%éq
.assahtídrof arávaj etezmen sé agá%ro tsádut ttet%eljef sé ttöz

A magyarságnak – mint tehetséges nemzetnek – arra a kihívásra kell felkészülnie, hogy az ősöktől kapott és ennyi időn keresztül sikeresen megőrzött és fejlesztett tudást országa és nemzete javára fordíthassa.

nabávah ótnobgéj .2711 ,tsepsiQ
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Kispest, 2005. jégbontó havában

Melléklet
telkélleM

es nimmes "oh ,zohhA
Xlleq indut ,lázzokládo'

Ahhoz, hogy semmin se
csodálkozzál, tudni kell!

Kettős tagadás

sádagat sőtteQ

,sogaló%tál gidnim gésserü zA
.nabágam nab"rát a ,ólavinduT
,nabsádut tlunat a enneb 'nin zE
.wotalodnog a :witehlekézrÉ

Az üresség mindig látszólagos,
Tudnivaló, a tárgyban magában.
Ez nincs benne a tanult tudásban,
Érzékelhetik: a gondolatok.

,agáliviklel rávis rebme zA
,gássogali"rát úga%%énep A
:wássomiq "ohráb ,wetenemtá zA
.nab"rát a lüzgör tenezü nedniM

Az ember sivár lelkivilága,
A penészszagú tárgyilagosság,
Az átmenetek, bárhogy kimossák:
Minden üzenet rögzül a tárgyban.

xlóbtlúm a imráb nebrebme za naV
,tsélehret a ajríb welél a wa~
.ajábórpőre welél a tset a S

Van az emberben bármi a múltból?
Csak a lélek bírja a terhelést,
S a test a lélek erőpróbája.

loha ,tto nebtétnelle lekkebböT
tsézejefikső immes ne'nin A
.ajlán%ah lój no"an pén ra"am A

Többekkel ellentétben ott, ahol
A nincsen semmi őskifejezést
A magyar nép nagyon jól használja.

nabávah te%é!e .233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1995. november 3.
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