A szív a testünk kisagya
Izmunk motorja az érzelem központja;
kivételes intelligenciával rendelkezik.
Dr. Gary Schwarz amerikai orvos írja:
„Agyunk figyelmezteti, ha baj következik.
Az átveszi az információt, sőt értelmezi;
végül a test reagál, elhárítva a traumát.”
Nagy stressz esetén e hatóerőt elveszti,
s megszakadva béníthatja a dobogását.

Dr. Ilan Wittstein a megtört szív híve:
„Érzelmi állapotunk halálig befolyásolja.
Ha e szerv gócban s fent van kikészülve;
olyan, mint egy felfújt léggömb palástja.”
Dr. Harry Burns szerint e kór végzetes:
„A védelmi mechanizmus sok zsírt köt le,
s e gyulladás vérröge miatt a sors kétes,
mert szívinfarktus lesz a következménye.”

Dr. Cris Packard a szívet nem vádolja:
„A negatív érzelmek gyulladást okoznak.
A gyerekkori rossz élmény megrongálja,
s a pénztelenek húsz évvel előbb halnak.”
A szívnek tehát saját érzelmei is vannak,
a depresszió és az aggodalom csigázza.
A szívverés üteme új üzenet az agynak,
s ha kaotikus, az egész testet megrázza.

Be kéne fejeznünk a rohanó életmódot,
s a dohányzás meg a túlzott ivás káros.
Jó szívűként adjunk másoknak módot,
hogy ne legyen bennük a kín aggályos!
Azért meditáljunk vagy imádkozzunk,
ami a mellkas balközép részén fekszik!
Ha élni akarunk, a házasságot válasszuk;
párban élésünk a Teremtőnek is tetszik.
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Megéri tanulni
Tudás szerint is meg fognak ítélni:
komputer s robotkezelés a mérce.
Folyamatos képzéssel kell utolérni
a műszaki fejlődést, s nincsen vége.
Olcsóbbá válik a munkaerőnk ára,
s drága termékeket kínálnak nekünk.
Érdemes fölkészülni sok változásra,
de föl ne áldozzuk érte mindenünk.

Az online miatt nem kell nyomdász,
s a tévé s rádiójavítás megszűnhet.
Képeslap helyett lesz tájképvadász,
s a modern telefon térképet tüntet.
Kevesen olvassák majd a könyvet,
s Digitális Világ veszi át az uralmat.
A karrierista empátia nélkül törtet,
s gépi kontroll gyakorol hatalmat.

Programozó és rendszergazda újít;
orvos meg pszichológus ad écákat.
Tanár mutat rá, milyen terv hódít,
s ezermester reparálja a masinákat.
Kertész és szakács biztosan megél;
a kőműves, ács, bádogos majd épít.
Asztalostól, kőfaragótól jót remél,
s a kozmetikus és a fodrász szépít.

Rugalmassá válás az igazi taktika,
s a hely másodlagos szempont lesz.
A munkakörben akkor nincs hiba,
ha nem tapadunk a végzettséghez.
Mobilitás során kapunk jó fizetést,
s több szakmával jól boldogulunk.
Idősen is fejlesztenünk kell az észt,
modern gépezetekkel többre jutunk.
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Javak utáni vágyakozás
Ingyen ad az Univerzum és a Föld javakat,
az állatok potomban élvezik e gazdagságot.
A vert fémpénz átalakította a föníciaiakat,
eltorzult személyiségek uralhatják a világot.
Az erkölcs megrontójává vált Európában;
hamisítják s ölni is képesek a gátlástalanok.
Diogenész, a pénzváltó utóda, jó dolgában
illegális valutákat forgalmazva lett álnok.

Kolduló vándorfilozófusnak állt menekülve,
s Athén kóbor kutyájának nevezte önmagát.
A kutya, azaz künosz cinikussá kibővülve,
pénzmegvetővé s kényeleműzővé alakult át.
Assisi Szent Ferenc tékozlóan élt fiatalon,
de a vagyonherdálás során megvilágosodott.
A szerzési függőség ellen papolt az utakon,
s Istennek tetszően gyökeresen átváltozott.

Mindig voltak fényűző módon élő emberek,
kik eszmei haladásra, művészetre áldoztak.
Az ókorban Maecenas pénzén tehetségesek
bizonyították, hogy a halandók is alkotóak.
A támogatás igéjévé alakult át e név mára,
s a tehetősnek kutya kötelessége lenne adni.
A szerzemény ugyanis a nélkülözők kára,
nem szabadna éhenkórászoknak maradni.

Amerikában milliomosok lesznek szolgák,
midőn hajléktalanoknak főznek forró ételt.
Krumpli pucolás közben szépek az adomák,
személyes részvétel útján oszlatva a kételyt.
Legyen ragadós ez a példa a sznoboknak is,
akik csak fitogtatni szeretik a tőke kamatát!

Az isteni ajándék pedig sose legyen hamis,
s növelje jótékonykodás a szeretet alapját!
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Fohász a keresztény erkölcs
védőszentjéhez
Fürkészd az egész országot, Liguori Alfonz,
nagyon elszaladt a ló a nép magaviseletével!
A pénzhajhászás sok bűntettet magához vonz,
s hivalkodik a felső tízezer a tömött zsebével.

Akik nem képesek jobbá tenni a család életét,
nincs joguk az egyensúlyt felborítva elrontani!
Talmi előnyök izgatják a harácsolók képzetét,
s a gyilkosokról csupán rosszat lehet mondani.

Nem tisztelik a Mindenhatót a szedtevettézők;
úgy érzik: nem égeti szájukat a szitokszavak.
Változtasd meg őket, ne legyenek ingyenélők,
akik a munka elől elbújva otthon lapítanak!

Késztesd jobb modorra a kocsmatöltelékeket,
s ne engedd elinni a jövedelmüket idejekorán!
Helyezd azonnal gyámság alá a felelőtleneket,
nehogy kárt okozzanak, mint a tomboló orkán!

Ne engedd hazudozni a politikust és a vezetőt,
égi szavatartóság legyen lent és fönt a mérce!
Hagyd egyenlő felekké válni a családfőt s a nőt,
s a járandóság szintjét az arra hivatott mérje!

Tiltsd meg a rasszizmust és antiszemitizmust,
Isten teremtményei ugyanis ősidőtől egyenlők!
Mária országában dirigálj harmonikus ritmust,
hogy humanitásból lehessünk emberszeretők!
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A teremtő gondolat
Tudatunkat elmébe zárja a középagy sok neuronja,
II. József emiatt őrültek gondolatait tanulmányozta;
Dr Gerald Hüther szerint a lelkesedés is katalizál,
a célzott tevékenység a világunkat átalakítva reagál.
A gondolat az érzelemhez, s a tapasztalathoz társul;
a fontos és érdekes feladat az agy fejlődéséhez járul.
Dr Rupert Sheldrake azt írja: működik a telepátia;
az ember megfordul, ha erős nézés irányul a hátára.
Belső világunk hatással van a külvilág eseményeire,
a gondolat tehát teremtő, mint egykor az Isten igéje.
Günter Hafpenter azt igazolta: mérhető is a súlya,
az erő az ujjak hegyén áramlik ki, mint élő tanúja.
Az agyi hullámok könnyen összekapcsolódhatnak,
s a speciális képességgel csodákat is létrehozhatnak.
Georg Reider így látja meg mindig a kliens bajait,
röntgenszemmel az okaikat közli, ami nyugtalanít.
Szerinte az összes élő gondolatunk valósággá válik,
ezért jobb, ha az emberfia pozitív dolgokra vágyik.
Dr Ulrich Warnke úgy véli: éjjel vándorol a lélek,
álmunkban a felsőbb énnel támpontokat cserélnek.
A tudat testen kívüli létezése és lebegése valóságos,
a nanorészecskék rezgése ezért annyira csodálatos.
Dr Pim van Lommel szerint az agy csak befogadó,
életünk egy másik dimenzióból bölcsen irányítható.
Martin Schott azt állítja: a lelkünk csupán egy ruha,
negatív érzelmekkel ne terheljük a testünket soha!
Dr Urlich Warnke úgy véli: molekula is a gondolat;
s ha érzelem katalizálja, a közérzetre közvetlenül hat.
Roger Nelson kijelenti: ez túlmutat a személyiségen,
ezért döntésünk áldozata lehet az unoka e térségben.
Elképzelt mozdulat mozgat művégtagokat a jövőben,
s számítógépet vezérel a tudat a rezgések sűrűjében.
Elfogyhat az energiaforrás, de a lélekerő kéznél van,
egymás megsegítése lesz potencianövelés a világban.
A környezet befolyásolása visszahat az elkövetőkre;
tiszta fejjel gondolkodva vágjunk minden teendőbe!
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A teremtés matematikai alapjai

A test levegőből, vízből, szénből és mészből áll;
az emberben is ilyen anyagegyveleg funkcionál.
Alan Turing szerint a Világ egyszerű egyenlet,
matematikai alapja: az Intelligencia, teremthet.
A kezdeti egyforma egysejtűek is rendeződtek,
s önállóvá válva önszerveződéssel ismétlődnek.

Mindez kémiai anyagok vegyi hatására történik,
az élővilág maga rendeződik, s megismétlődik.
Borisz Belouszov, szovjet biokémikus, megírta:
a rezgő vegyi matériának ritmikus a hullámzása.
E spirálok olyan rendezettek, akár a szívverés,
s gravitáció alatt magától indul el az újrateremtés.

Edward Lourenz úgy véli: minden káosz adott,
az időjárás jósolt, és nem kiszámítható állapot.
A meteorológus ezúttal a természetre hivatkozik,
a tohuvabohuból rend alakul ki, ha megváltozik.
Egy brazil lepke szárnycsapása tornádót okoz,
amit Texasban a számtani ráadás tovább fokoz.

Berndt Manderbroth gyakoriságokat vett észre;
a kimenetek visszacsatolása új képben jön létre.
Az önszerveződő minták hasonlósága bizonyos,
az evolúció a bevált dolgok révén marad tartós.
A faágak, a tüdő, a vérerek s a vízfolyás rajzolata,
a matematikával teremtő Isten örök kéznyoma.
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