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és ma is ultimátum elé állítanak bennünket. Valójában 
az egyetlen megoldás „közül” választhatunk, de most 
„önként és dalolva” tehetjük. Micsoda boldogság! Már 
rég készültek erre, hogy egyszer – csettintésükre (Reagan 
és Gorbacsov máltai találkozója 1989-ben) – összeomlik 
a mesterségesen életben tartott Gólem, a Szovjetunió, 
és csatlósai és az internacionalizált, kiéheztetett agyak 
majd lelkesen bedõlnek az új „felszabadítóknak”, az új 
internacionalizmusnak. 

Nem véletlen, hogy a kommunizmus vírusát expor-
táló Nyugat ma jobban bízik a volt kommunistákban, 
meg a berkeikbõl indult, nyugatra bandzsító kádergye-
rekek pártjaiban. Szerencsére nálunk legutóbb csak a fél 
ország dõlt be, az is csak valami irdatlan hátszél miatt, 
amit az új „fölvilágosultak” kavartak a tömegmédiákban, 
meg egyebütt. Majd hanyattdõltünk az izzadtságszagtól, 
annyira akarták… Az úgynevezett „fejlettek” immoralitá-
sával szemben csak korunk valódi szükségleteinek mély 
ismerete és képviselete használhat, amit õk hirdetnek 
ugyan, mint „demokráciát”, „individualizmust” vagy 
„multikulturalizmust”, de nem teszik, cselekedeteikkel 
megtagadják, s a szép jelszavakat zûrzavarkeltésre és a 
többségi nemzetek ellen fordítják; a szabadságot kell 
számonkérni rajtuk, amit fennen hirdetnek: szabadságot 
liberalizmus helyett! 

A sors fintora, hogy nekünk ma, az egyre jobban 
amerikanizálódó Európai Unió küszöbén, hasonló kívá-
nalmakat kell – kellene – megfogalmaznunk az Unióval 
szemben, mint 1990-ben, amikor a bolsevik diktatúra 
maradékától akartunk szabadulni: kevesebb államot, 
kevesebb álságos szabályozást, melyek csak a monopóli-
umoknak kedveznek, több szabadságot, jogegyenlõséget, 
szociális igazságosságot! Megint marad a „manicheus út,” 
vagy mint a mesében, amikor a Szép az elfogadásával ala-
kítja vissza a Szörnyeteget eredeti, emberi formájára?

Milyen kiutat látsz az EU helyett?
Németh László figyelmeztetett: „A magyar sorskérdé-

sek olyan megoldhatatlanul nehezek, hogy az a mozgalom, 
amely megoldja õket, okvetlenül európai mozgalom is: a 
magyar reform vagy a környezõ népek számára is példa, 
vagy nem reform.” (A minõség forradalma) Azt hiszem 
nem valamilyen központi vezérlésû csúcsállamra gondolt. 
Aminek elõbb vagy utóbb meg kellene történnie, az az, 
hogy az EU-s igenek helyett létre kellene hoznunk az alter-
natív „hátországokból” kiindulóan egy új közép-európai 
belsõ tagozódást és integrációt, mi, magyarok, lengyelek, 
csehek, szlovákok, szlovének, szerbek, horvátok, romá-
nok, oroszok, baltiak, osztrákok, németek, skandinávok, 
és akik még jó szívvel az igazságot akarják; megalkotni egy 
új társadalmi megegyezést, amelynek révén kirekeszthet-
jük a társadalmainkra káros külsõ direktívákat. „Holnapra” 
virradóra vége lehetne a pártharcoknak, a médialihegés-
nek, a pénzpocsékolásnak, a sültgalambvárásnak. 1945 
után sem volt se pénz, se tömegmédia, még ennivaló is 
alig, nagyapáink, nagyanyáink mégis fölépítették az orszá-
got, amíg szükségbõl és önzetlenségbõl tehették, amíg a 
ránk engedett „népi demokratikus” demagógia el nem 
söpört minden valódi szociális megújulást. 

Én hiszek a magyar nemzet õsi méltóságában, mély-
séges kapcsolatában az elõrevivõ szellemi erõkkel, és a 
föld megtartó erõivel, amelyek lényegében mindig távol-
tartottak bennünket az indokolatlan szélsõségektõl, és 
hiszek abban, hogy a szomszéd nemzetek fiai, vagy akár 
az itthoni másként szavazók is egyre inkább látják, hogy 

szenvedéseink közös eredetûek, és nem hagyják magukat 
provokátorok által ellenünk hangolni. Nem kell történe-
lemhamisításokban hinni ahhoz, hogy boldoguljanak az 
életben, nem kell szégyenkezniök amiatt, hogy országuk, 
vagy országrészeik 1920. június 4-e elõtt nem a sajátjuk-
ként léteztek. 

Csendes és kitartó munkálkodás a világszerte minden 
oldalról meghazudtolt, de valódi elismerés után szomja-
zó eszmék jegyében, a Rudolf Steiner által felismert, de 
azóta elhallgatott, elárult igazi önkormányzati eszme, a 
hármas társadalmi tagozódás, a szellemi-kulturális sza-
badság, jogegyenlõség és gazdasági testvériség jegyében 
– ez az, ami kiveszi a hatalmat a méltatlan politika és a 
méltatlan gazdasági uralom kezébõl: ez az igazi fejlõdési 
cél. Megszüntetni a hatalmi politizálást, ami leginkább már 
csak visszaélni tud a lehetõségeivel. Ez nemcsak Steiner 
üzenete, aki egyszerûen csak meglátta, ami a valóságban 
összekeveredve már él, hiszen maga a társadalmi valóság 
kezdett szétválni erre a három életterületre a történelem 
során; de ez volt 1956 rejtett célja, ez a munkástanácsok 
üzenete, ez a Közép üzenete, ez a Szív-Magyarország üze-
nete. Ez ma Krisztus üzenete. Ezen kell mindannyiunk 
érdekében, mindannyiunknak munkálkodni.

SOMLÓSI LAJOS

EURO-GEO-BIO(lógia)

Földanyánk frekvenciaváltása folyamatban van. Korszak-
váltás elõtt (és alatt) vagyunk, és ne feledjük, a Halak 
világhónapjából kilépve a Kozmosz törvénye szerint a 
Vízöntõ hívásának kell megfeleljünk. Jelenleg két világ-
korszak hatásának átfedésében vagyunk, az egyiknek már 
vége van, de még hat, a másik még nem kezdõdött el, 
de már hat. Ezt az idõszakot a tradicionális szellemtu-
domány úgy nevezi: idõszakadék, Vízöntõ paradoxon, 
lerövidített idõ, figyelmeztetések kora vagy a Kali Yuga 
vége…

Az átmenet idejének hossza és intenzitása csak 
rajtunk, embereken múlik. Jelenlegi értetlenül éretlen 
(vagy értetlenül értetlen) természetünk a gyors és brutá-
lis változások lehetõségét vetíti elõre. Az európai ember 
a histórikus materializmusból hisztérikus materializmus-
ba esett. Ennek tobzódása szintén a gyors változások 
lehetõségét erõsíti.

Amikor Földünkön nagy változások zajlanak, akkor 
minden idõk örök üzenethordozója, Mária, minden 
népek Nagyasszonya óva int tévutainkon. Benne az Ég 
és a Föld találkozik; kozmikus valóság-világunk szellemi 
vezetõje, vagyis az evilági valónk szellemi rezgése (vibrá-
ciója), amely a „humán–humusz”1  megtermékenyítését 
és újjászületését szolgálja. Princípiumát minden nép, 
minden kultúra minden idõben ismerte, és Szófia, 
Kübelé, Diána, Szérész, Vénusz, Juno… stb. néven 
tisztelte. Amikor a szeretetet a földi világban hordozó 
õsanyag, az ember züllõ zûrzavarrá válik, akkor Mária 
az, aki megnyilatkozik: „Isten csak egy jelet ad ma a 
világnak, engem.” A Mária-jelenések lényegi sûrítését 
és kulcsát az európai ember számára az amszterda-
mi jelenések hordozzák. Az itt elhangzott üzenetek 
tömörsége egyedülálló az egész emberiség jövõjére 
nézve. Az amszeterdami 55 üzenet megértése jövõnk 
 1 Az alkímia nyelvén az ember megtermékenyíthetõ hármasságát 
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záloga. Az „élõ nyelvek matematikáján”, a francia nyel-
ven Mária anagrammája egyenlõ a szeretet igéjével: 
MARIE = AIMER.

„Késõbb majd megértik szándékomat és tudni fogják, 
hogy miért itt, Amszterdamban tártam föl ezeket a dol-
gokat” – mondja 1951. március 4-én. Amszterdam neve 
tartalmazza a DAME (asszony), a MATER (anya) és az AMES 
(lelkek) minõségeket. Latin neve: Amsteldamum további 
kulcsokat ad a kezünkbe: AMS (géniusz) TEL (Föld) DAM 
(aszony, dáma) UM (ember).

Amszterdamtól délkeletre, 40!2  kilométerre fekszik 
Maastricht, körülölelve az angol, francia, német, belga 
és holland világgal. MAASTRICHT = CHRIST + MAAT. 
MAAT az Igazság erõt és harmóniát hordozó egyiptomi 
istennõje. A Nap leánya, az Élet fuvallata, nélküle semmi 
nem történhet. Ikertestvére SHOU, az Élet istene. Tehát 
Maastricht anagrammájába KRISZTUS IGAZSÁGA íródott. 
Ennek érvényre jutása minden népet érint, politikailag, 
szociálisan és hitében. Az Õ tanítása kétezer éve elfogad-
hatatlan még az Õ nevében fogant egyházakban is.

„Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek 
cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal; 
mert ez a törvény és a próféták.” (Máté 7.12)

Az egyházakat dogmák választják el és az Isteni beszéd 
meg nem értése, alávetve az ember alkotta hierarchiáknak. 
Európa a jövõ záloga, áldása vagy csõdje – attól függõen, 
hogy a Maastricht és Amszterdam hordozta szándékot 
(predesztinációt) mivel tölti meg.

Vagyis a jóakaratú humán-humusz akár termõre is 
fordulhat.

Minden népek Nagyasszonya szakadatlanul adja a 
szeretet viatikumához a segítséget és fogódzkodókat a 
szavak és jelek megértéséhez.

Európa zászlaján égszínkék mezõben 12 csillag alkot 
teremtõ kört. Miért csak 12 csillagot hordoz az Unió 
zászlaja? 

„És láttaték nagy jel az égben,: egy asszony, aki a 
napba vala felöltözve, és lábai alatt vala a hold, és az õ 
fejében tizenkét csillagból korona;” (János jel. 12.1.)

A mi Babba Máriánk is évszázadok óta áll Csíksomlyón, 
Európa agyat formázó magjának egy akupunktúrás (EGO-
GRÁFIAI)3  pontján 12 csillaggal a fején: „Gyertek, látásom 
van!” – mondta és népek sereglenek hozzá nemzetiségtõl 
és vallástól függetlenül.

A naprendszerünk hét õsprincípiuma4  mellé meghatá-
rozott történelmi idõben felálló öt további principiumból 
három (Uránusz, Neptunusz, Pluto) már az emberiség 
tudatába került. Naprendszerünk tizedik, tizenegye-
dik és tizenkettedik bolygója mostanában születik és 
formálódik, hogy az emberiség új korszakához már itt 
ragyogjon mind a 12 csillag. A tizedik a szeretet-energiák 
felsõ foka, a tizenegyedik a számonkérés princípiuma és 
a tizenkettedik az anyaság, az anyai szeretet magasztos 
formája lesz, vagyis az anyaság szentségét helyreállító 
erõ és princípium.

Az asztro-logosz a humán-humuszt formáló erejével, 
ha kataklizmákkal is, de a Maastricht nevébe íródott krisz-
tusi üzenet felé segíti az embert. Földanyánk megszüli 
az új korszak emberét, de nagy a valószínûsége, hogy 
az érzéstelenítés nélküli császármetszéssel látja meg a 
napvilágot.

A Szent Erzsébet és Szent Ferenc archetípusai hordoz-
ta minõségeket, az Érdek Nélküli Szeretet energiáit kell 
az életbe illesztenünk ahhoz, hogy a három új planetáris 
princípium erejét megélhessük és a magyarság össze-
fogva engesztelõdjön. Ha a magyarság összefogna és 
engesztelõdne, a világot menthetné meg. Ennek tudatát 
a Szûzanya Medjugorjében így erõsíti meg: 

„Magyarország a világ engesztelõ országa, éljetek 
ennek állandó tudatában!”

A 12 csillag véletlenül ott van a párizsi (rue de Bac-i) 
Mária-jelenés csodás érme-rajzolatán. A kegytárgy-kereske-
delemben lesilányított változatból sokmillió darabot adtak 
el, így a 12 csillag képzete százötven éve a legkülönbözõbb 
tudatszinteken terjed. 

Európa, Egénor föníciai király lánya, akivel maga Ju-
piter esett szerelembe, tudsz-e hitvallást és tanítást önteni 
bõségszarudból? A tanítás legtisztább és többezer éven 
át bevált módszertanához, ahol a TANÍTÁS = OKTATÁS 
– SZOKTATÁS – PÉLDAMUTATÁS.5  

A homo economicus logikáját követõ európai ember 
ahhoz a hajóutashoz kezd hasonlítani, aki a süllyedõ ha-
jón a saját csomagjait menti. Egyszerûen komikus arra 
gondolni, hogy ebben a rettenetes gyorsasággal változó 
világban mindenki abban reménykedik, hogy minden meg 
fog változni, egyedül õ nem.

Európának meg kell értenie, hogy nem lehet népeket 
gazdasági alapon, az anyag legdurvább szintjén egyesíte-
ni. Földanyánk már benyújtja a számlát, vagyis nincs idõ 
már gazdasági alapokon történõ egyezkedésre. Elõbb vagy 
utóbb keményen fizetni kell. Az ember keze nem marko-
lásra való, hanem hogy adjon. Az ember vagy áldoz, vagy 
áldozattá válik. Ezt Európának meg kell tanulnia, ha vért 
izzad is. Európának az új világrend írányítójává és nem 
kiszolgálójává kellene válnia.

Nézzük meg az új világrend megálmodóinak pénzét, 
az egydolláros bankjegyet! Figyeljük meg a szimbólumo-
kat és a feliratokat! És az alábbi részletet George Bush 
beszédébõl: Az új világrend egy nagyszabású gondolat: 
ahol egy közös célért nemzetek egyesülnek ahhoz, hogy az 
emberiség elérje vágyait: békét, biztonságot, szabadságot 
és törvénytiszteletet… Ezek megvalósításához egyedül 
az Amerikai Egyesült Államok rendelkezik a szükséges 
erkölcsi és anyagi fedezettel. (Los Angeles Times, 1991. 
február 18.)

NOVUS ORDO SECULORUM. Új világrend, új társa-
dalom, új egyház! Kikbõl, kikkel, politikus urak? Önök 
nem ismerik az ember küldetésének univerzális alaptör-
vényeit, mert az Önök tudósai azt állítják, hogy az anyag 
és az ember a véletlen õskáosz eredménye. Így mit várnak 
kockázatos és kiszámíthatatlan törekvéseiktõl, ha nem a 
káoszt? 

Miben hisznek? IN GOD WE TRUST – biggyesztik szemér-
metlenül a pénzükre. Mit kezdenek ezzel a mindenféle valós 

 2 A 40-es szám minden szerves kultúrában a földi lét misztériumába 
való beavatás száma. Mózes 40 évig bolyongott a sivatagban, Jézus 40 
napig böjtölt a pusztában, Ali Babához 40 rabló tartozik.
 3 A GEO-GRÁFIA anagrammája, Földanyánk olyan kitüntetett pontjairól 
van szó, ahol a kozmikus és földerõk kivételes ereje az embert az 
önmegismerés útjára segítheti.
 4 Naprendszerünk klasszikus hat bolygója, a Nap, a Merkúr, a Vénusz, 
a Mars, a Jupiter és a Szaturnusz, valamint Földünk Holdja hordozza 
a hét õsprincípiumot.

 5 Az európai ember tevékenysége révén megváltozott Földünk 
arculata (földrésznyi kultúrák és népek kiirtása, gyarmatosítás, 
rablógazdálkodás, erõszakos hittérítés stb.), így Földünk gyógyításának 
halasztást nem tûrõ szolgálata is az európai ember kötelessége. A 
gyógyítás módszertanának kidolgozása is!
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tudás nélkül a hatalmat gyakorló politikusaink? Legjobb 
esetben a megszerzett féltudást a hatalom biztosítására. 
Minden tudományos ismeret és politikum elvesztette a 
szakralitását. Minden eladó: vér, szervek, sperma…

A politikai demokrácia mögül elképesztõ csalás kezd 
elõbújni. Mindenki vezet, irányít és utasít, csak a népek 
nem. A valódi hatalom: a pénzmágnások, iparmágnások, 
bankok, tudományos társaságok és titkos társaságok… 
csakis a meg nem választottak!

Amíg az emberiség képes lesz a Földanyánkkal UNIÓ-ra 
lépni, addig nincs más út, mint az ökonómiamentes öko-
lógia, amelyet mindmáig visszautasítunk. Ezt az 1992-es 
riói csúcs illúziója kiválóan bizonyítja. 

Az ökológikus gazdaság és földmûvelés sem más, 
mint a materialista ember utolsó átmentési kísérlete, de 
egyelõre nincs más út, mint az ezekhez való megtérés. 
Minden gazda, aki visszatért a szerves gazdálkodáshoz, 
tudja, hogy milyen kínkeservesen és hány év után kezdi 
a föld visszanyerni az életerejét.

Földanyánk missziójához tartozik, hogy testünket szellemivé 
alakítható élõ anyaggal táplálja, nem pedig hogy élelmiszernek 
mondott, halott, vegyszerekkel degenerált anyagokkal töltse fel.

Földünk ajánlatából mintegy négyszáz növényt termesz-
tettünk, ma mindössze harminc féle növény adja a világ 
élelmiszerellátásának 90 %-át. A Kárpát-medencében 
és Franciországban a múlt század elején még sokszáz 
almafajta létezett, ma tizenegynéhány forog a piacokon. 
A természetadta sokféleség volt a természetes és magas 
intelligenciájú akadálya a járványoknak és más betegségek-
nek. Szegény agrármérnökök elfelejtették, hogy minden 
élõlény egyedi küldetéssel létezik a Földön.

A franciaországi La Salette hegyén Mária ezt hagyta 
az emberiségnek:

„Ha az ember visszafordulna a pusztulás útjáról, 
ahová elszegõdött, a kövek és a sziklák is búzává vál-
toznának, a krumplit maga a föld vetné el… ” 

Vagyis Földanyánk végtelen nagylelkûen és bõséget 
osztva reagálna arra, ha az ember belátná, hogy rossz 
útra tévedt. Abban a rövid idõben, amig még mód van az 
önként vállalt változásra, ébredni kellene az eszméletlen 
állapotból, és fékezni a magával sodró fizikai, lelki és 
szellemi szennyáradatot, hogy Földünk egy szusszanásnyi 
idõhöz jusson és visszanyerje lélegzetét.

Ami Európa gyönyörû földjét és népeit egybekötheti, 
az nem az illuminált elit diktálta konvent, hanem a FÖLD 
és a TEREMTÉS elõtti alázat.

Európa nem is tudja elképzelni azt az éhínséget, ami 
rá vár. A Rómában és Maastrichtban kötött szerzõdések 
eltépik és elidegenítik az utolsó parasztot is a földjétõl. 
Egy maroknyi hatalmi elit úgy döntött Maastrichtban, hogy 
tönkreteszi azokat, akik tudásukkal és szeretetükkel év-
századokon át gondozták a földet és eltartották Európát. 
Ez olyan gyors láncreakciót indít el, amely katasztrófához 
vezet az egészen közeli jövõben, magával rántva a harma-
dik világot is. A Föld technokrata pusztítása egyenlõ az 
ember pusztításával.

Ki látott már egészséges kábítószerfogyasztót? Az 
agro-kémia által kizsigerelt föld mennyiséget még te-
rem ideig-óráig, de a termény életereje elveszett. A ma 
mezõgazdaságnak nevezett rablógazdálkodás úgy fog 
összedõlni, mint a kártyavár. A földmûvelést a pénz 
erõszakával egy ipari rendszer alá rendelni, ez Európa 
legnagyobb tévedése. Azt a humuszt tesszük tönkre, 
amelyet évszázadokon át, nemzedékrõl nemzedékre 
éltettünk. Az emberiség léte a legbensõségesebb módon 
össze van kötve a Föld sorsával. A mezõk halála a népek 
és kultúrák halála is. Földünk és az emberiség dajkáját, a 
parasztembert föláldozzuk a finánctõke oltárán. A mezõk 
és a templomok egy idõben fognak kiürülni. A személyes 
megtapasztalás és a bizonyosság szintjérõl a tömegek a 
vakhit és a hitetlenség szintjére merültek.

II. János Pál fájdalmasan érzi, tudja, hogy õ az utolsó 
elõtti a pápák sorában, a DE LABORE SOLIS (a Nap mun-
kája). Szent Malakiás próféciája szerint ez a jelenlegi pápa 
címerfelirata6 , azután következik a DE GLORIAE OLIVAE 
(az Olajfa dicsõsége), és végül még egy pápa, aki csak 
egy napig fog uralkodni. Maastricht kódolt üzenete adva 
van, de hogyan tovább? Európának a zsidó-keresztény 
hagyományában kellene a válaszokat megtalálnia. De ho-
gyan? Utópista filozófusaival, akadémiai mámorban lévõ 
tudósaival, vak vezet világtalant játszó értelmiségijeivel és 

 6 Szent Malakiás Szent Bernárd barátja, az írek szent prófétája 111 egymást 
követõ pápa címzetét adta meg 1143-tól, II. Celestiustól kezdve. A címzetek 
vagy címerfeliratok pontossága megdöbbentõ, így vagy elfogadjuk, hogy a 111. 
pápa az utolsó, vagy fenntartjuk Szent Malakiásnak az – egy százaléknyinak 
bizonyult – tévedés jogát. Bízva abban, hogy szeretetteljessé válik a világ. 
Seregnyi prófécia szól a mi idõnkrõl, de mint minden prófécia ez is feltéte-
les módban értendõ. A számunkra kedvezõtlen jóslatok megvalósulásának 
lehetõsége úgy nõ, ahogy az ember tudatszintjébõl fakadó életvitele és 
Földanyánk tudata közötti minõségkülönbség növekszik. És ugyanígy 
csökken, ha ez a különbség harmóniává, UNIÓ-vá olvad. Felelõsségünk 
pedig pontosan akkora, amekkora a Földet elöntõ szenny maga.
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politikusaival, a társadalmi ranglétra legaljára, proletárrá 
züllesztett parasztjaival, az isteni intelligencia elképesztõ 
hiányát hordozó egyházaival…

A DE GLORIAE OLIVIAE II. János Pál halálával trónra 
lép. Az Olajfák hegyétõl az Olajfa dicsõségéig a kör bezá-
rul. A római kereszténység megszûnik. Pontosan tudja ezt 
Karol Wojtyla úr. Ahhoz, hogy Európa önámító világi és 
egyházi urai kijózanodjanak, vissza kell térni a keresztény-
ség eredeti üzenetéhez, az ember igazi UNIÓ-jához.

„Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belsõ szo-
bádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz…” 
(Máté 6.6)

„Akarom azért, hogy imádkozzanak a férfiak min-
den helyen tiszta kezeket emelvén föl harag és versengés 
nélkül.” (Pál 1. lev. Timótheushoz 2.8)

Ehhez nem kell sem Brüsszelben, sem Rómában, sem 
máshol székelõ konvent, öntelt megalománia, sokezer oldalas 
kacifántos, bikkfanyelven írt érthetetlen jogrend és szerzõdés. 

A világ nagy része nevetséggel fogadja az imát. A hitét 
vesztett materialista ember jó esetben elnézõ mosollyal 
nézi, és fölösleges cselekedetpótléknak gondolja. Az ima 
vagy a meditáció soha nem önzés és nem passzivitás. 
Imádkozni Földanyánkért, az emberiségért, másokért, 
végül önmagunkért messze túlnõ a személyiségen. Az 
ima a tudat megnyitása, kitágítása; hallgató és befogadó 
állapot. Kinyílás, átjárhatóvá válás és örömteli hódolat 
az isteni gondviselés bõkezûsége elõtt. Az imaállapot a 
valóság kiszélesítése és ennek felfogása. Annak megélése, 
hogy az élet öröm, hogy örömérzetünkbõl táplálkozik a 
felsõ világ. Vagyis minél többet adok, annál többet kapok. 
A hitének személyes megtapasztalása vagy a bizonyosság 
szintjén lévõ ember soha nem esik a miszticizmus vagy a 
passzivitás csapdájába.

Az ima a legközvetlenebb út annak, aki a Teremtõt ke-
resi. Az ima az iránytûhöz hasonlít, amely mindig északnak 
fordul; az út megtalálása bármilyen helyzetben, állapotban 
és körülmények közt. Az ima elképesztõ erejû, kitartott 
vibráció, amely képes a világot megváltoztatni.

Szûz Mária 1948-ban Európa csücskében, Bretagne-ban, a 
kerizineni jelenésben ezt hagyta ránk: „Nemsokára, amikor a 
történészek azt keresik, hogy mi volt az, ami a világ arculatát 
megváltoztatta, ami békét és felvirágzást hozott, fel fogják 
fedezni, hogy nem egy csata volt, hanem egy ima.”

Az imádkozni tudó ember tevékenysége is az ima-
állapot meghosszabbítása. A Teremtõ közelében van, 
amikor vet, arat, könyvet ír, épít vagy reggelit készít. A 
munka ugyanolyan értékû ima lehet, mint a csendes, belsõ 
megunkratalálás. Az ima meghosszabbított erõterében 
végzett munka az ima legmagasabb formája. Az ima egy-
szerre mozdulatlan aktivitás és aktív mozdulatlanság.

Ne feledjük, legfeljebb egy-két évtized alatt világkor-
szakot váltunk, és ez nem politikai program, hanem elke-
rülhetetlen folyamat az Univerzum rendje szerint. A Halak 
jogrendjének csuka fogta rókáját kiönti a korsóiba tiszta 
vizet töltõ Vízöntõ kötelességrendjének új embere. 

Minél kevésbé vagyunk hajlandók meghallani 
Földanyánk hívását a fizikai, lelki és szellemi szintek 
minõségének emelésére, a Természet válasza annál bru-
tálisabb lesz.

Minden népek Anyja 1948. március 28-án Amszter-
damban:

„A sötétség és a homály leszakad. Egy pallost látok, 
amely Európa és Kelet felett függ. Nyugatról egy kevés fény 
érkezik…”

aztán ugyanott egy más alkalommal:

„Figyelj jól, és hallgass. Kelet Nyugat ellen. Európa, védd 
magad!”

„Íme azoknak, akik jeleket akarnak: A jelek az én beszé-
demben vannak, azokat az én beszédem tartalmazza. Kishitû 
emberek, hasonlítotok a kisgyermekre, aki tüzijátékot rekla-
mál… A valódi fényt, az igazi tüzet nem láthatják.”

DR. DRÁBIK JÁNOS

AZ ÉREM MÁSIK OLDALA

Megjelent Drábik János Uzsoracivilizáció c. könyvének máso-
dik kötete. Ebbõl emeltük ki az európai uniós csatlakozás 

hátrányaival foglalkozó ócsai elõadásának szövegét.

1. Legfõbb kifogásom az Európai Unió ellen, hogy 
az 1957-ben megkötött Római Szerzõdéssel létrejött 
Európai Gazdasági Közösség az idõközben megkötött 
„Maastrichti I”, „Maastrichti II”, valamint az amszter-
dami és a nizzai megállapodással olyan bürokratikus 
államok feletti struktúrává alakult át, amelynek az 
alulról jövõ demokratikus ellenõrzése nem lehet-
séges. Ebben a legfontosabb kormányzati hatáskör, 
vagyis a pénzügyi hatalom az egyes nemzetállamok-
tól, valamint az EU brüsszeli központjától független 
frankfurti Európai Központi Bank kezébe ment át. Az 
Európai Unió ezáltal már nem hasonlít arra az Euró-
pai Gazdasági Közösségre, amely önrendelkezésüket 
megtartó, szociális piacgazdasággal rendelkezõ jóléti 
államok önkéntes társulása volt. Ebben még független 
államok társultak az egyenjogúság alapján bizonyos 
közös feladatok hatékonyabb ellátására. Ezzel szem-
ben a mai Európai Unió olyan, 180 000 oldalnyi jog-
szabály anyagot kényszerítene Magyarországra, amely 
gyakorlatilag felszámolná az önálló magyar jogalkotást, 
mert a közösségi jog elsõbbséget élvez a belsõ törvé-
nyekkel szemben. A magyar országgyûlést, valamint a 
kormányt csupán korlátozott hatáskörrel, lényegében 
a helyi autonómia és a kulturális önigazgatás szerve-
iként hagyná meg.

2. Az Európai Unió nem rendelkezik olyan államok 
feletti – a legalapvetõbb erkölcsi követelményeket rögzítõ 
– alkotmánnyal, amely biztosítaná, hogy az erõseknek 
és a vagyonosoknak kedvezõ szabadság ne bõvüljön 
a szabadsággal való visszaélés korlátlan szabadságáig, 
hanem nemzetközi kötelezettség legyen az egyenlõség 
és a testvériség követelményének érvényesítése is. A 
Gentben az EU-alaptörvényrõl tárgyaló konvent is csak 
a liberalizációt és az úgynevezett deregulációt kívánja 
növelni. Az egyenlõség és a testvériség erkölcsi köve-
telménye nem lenne kötelezõ érvényû, az államok 
felett álló és nem megváltoztatható jog. A hátrányos 
helyzetûek és a gyengék – a gyermekek, az öregek, a 
betegek, a munkanélküliek és a nyugdíjasok – fokozott 
védelemre szorulnak. Az õ védelmükre az erõsek sza-
badságát korlátozni kellene. A szabadság, egyenlõség, 
testvériség hármas, de felbonthatatlanul összetartozó 
követelményeit csak együttesen szabadna érvényesíteni. 
Csak a három együtt teszi lehetõvé erkölcsös, a polgá-
rok bizalmát élvezõ legitim rendszer létrehozását. Az 
Európai Unió azonban egyoldalúan az erõseknek és 
vagyonosoknak kedvezõ szabadságot növeli, és ezért 
alapvetõen erkölcstelen nemzetközi képzõdmény.


