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A Jövőkép
Akik eljöttek az Új Városháza dísztermébe ezen a napon, a Jövő szolgálatában álltak és
állnak, a Múltat már ismerik, de nem tudnak eleget róla.
Akkor tud gyarapodni a nemzet, a nép, ha szükségleteit ki tudja elégíteni, de ez nem történt
meg. Talán nem tudta a nép, a nemzet, hogy mire lett volna jogosult, ennek következtében testi - lelki
betegségeket hordozó nemzet lett, s a betegségek következtében idő előtt eltűnik a térképről. Tanulság
erre sok ország és nép, mely már csak a történelemben idézhető fel. Dr. Kopp Mária szerint Európa
legbetegebb népe vagyunk, az öngyilkosságok száma nő, az emberi kapcsolatok gyengék, a korai
halál is tünetként jelentkezik.
Ha visszanézünk a múltba, a hagyományokat keresve, minden, ami természetes volt élelmiszer, ruházat, föld, lakás, ismeretek, - előteremthető volt. Isten teremtette világunkban a fő irány
a természettel való kapcsolat volt, benne az Ember, szükségletei szerint élt, és érezhetett a másik
embertől áradó szeretetet, mely természetes szükséglete minden generációnak.
A történelem során a változó világban megjelentek a betegségek, melyek szorongást, legyengülést
okoztak a szervezetnek.
Nem ismeretük a glutén-problémát, de 1800-as évektől már bizonyított volt, hogy bizonyos
búzafajták többet teremnek, beltartalmuk nyomelemeket tartalmaz, a szükségletet kielégítette, de
voltak hátrányai.
Napjaink emberi kapcsolatait nézve tudjuk, hogy anya, gyermek, család, közösség, együtt lakó
családtagok alkotják a nemzetet.
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A sorrend változik.
Kevés az anya, sok a nem kívánt gyermek.
A szeretet csak részben mutatható ki európai kultúránkban, újra kell tanulni, mert nem
ösztönös, s ha hanyagoljuk, következménye lesz.
Napjainkban az autó szükséges eszköz életünkben.
A gyermeket bölcsődébe adják viszonylag korán a szülők. A gyermeknek pici korban a
legfontosabb az anyával való testi szoros kapcsolat, a kicsi gyermek mindent utánoz,
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mosolyra van szüksége, hangokra, melyet utánozhat, szavakra, melyet rögzít, és olyan
szavakat, melynek értelme van, azt kétévesen tanulja meg.
A dajkálás hiánya miatt a gyermek sérül. A tudományos kutatás szerint a baba újszülöttként
az anya érintésre, teste melegére vágyik, de a koraszülött osztályokon, a kórteremben magára
marad. Más kultúrákban például az afrikai anyák magukra kötözve hordják kicsinyeiket, és ez
volt hajdan Magyarországon is, pl. Baranyában, amikor az asszony kapált, hátán a
gyermekkel.
Tanítani kell a kicsit és a felnövekvőt, mert mindent utánoz, kiabálással, ordítással jelzi, ha
hanyagolják szülei. Kell az öröm, az érintés, a közös játék, a művészetre nevelés, a
hagyományőrzés, a sport, a csapatjáték idővel. Szüksége van altatódalokra, akár
halandzsaszövegű dallamokra, melyet 60 évesen is fel tud idézni.
Falun régen voltak iskolák, akár pár gyermek számára is, leginkább egyházi támogatással,
most nincs, utazik a gyermek a másik faluba, elszakad idővel a tájtól, a földtől.

Rangsorolni kellene, hogy mi a fontos, mert a nemzethez tartozást a táj, a föld, a szülőház,
szülőföld jelenti.
• Kell szigor is és nevelés szeretet-légkörben.
• Ha régi történelmet nézzük, a legbefolyásosabb uralkodó réteg szemével, akkor bizony
nekünk kell felülvizsgálni a Nemzet történelmét, hogy milyen alattomos és igazságtalan
döntések okozták a Muhi csata sorsát, IV. Béla uralkodása utáni időket, Werbőczi törvényét, a
nemesség kisajátítását, a magyar parasztság megnyomorítását, elhanyagolását, a török idők
150 évét, Mária Terézia uralkodását, adóit, a jobbágy programját ... - de volt Don-i ütközet is,
melynek végső kimenetelét még nem tisztázták, sőt a honfoglalók bejövetele is kérdéses a
többszöri érkezésük után, és persze mi vezetett a szétszakadáshoz, első és második
háborúhoz.
• Kérdőjel az Alföld elsivatagosítása, az erdők irtása, a vizek árterek megszüntetése, a
természettel való ellen-munka tette a Magyarországot a Kárpát medencében víz nélkülivé
mert hajdan két rész víz volt és egy rész földterület. Most a Tiszai gátak között a Fekete
tengerbe rohan az éltető víz, viszi a humuszt a tengerbe. Volt napfény, árvíz, árterület,
megművelt földek, terméssel, csoda volt Európában a magyar gyümölcs íze, a méz, a vaj, a
kecsketúró és sajt, a hagyma.
Az igazság az, hogy mindent felül kell bírálni és vizsgálni, mert a Jövő-Pusztulás. Bevált
hagyományokat kell újraéleszteni, bevállalni, mert az élet fájának gyökere be van betonozva.
Napjainkban el lehet dönteni, hogy fiúból lány lehet, vagy fordítva, lehet nem-et változtatni.
Ma zűrzavar van, a gyermek ebben a z állapotban leszakad az anyáról, apáról, távolodik, elhagyja a
közösséget.
Felnő, s ha családja lesz, kérdőjel, milyen példát visz magával.
Ha az anya nem engedi el, szerencsétlen lesz az élete, mert épp az anya rontja meg fia felnőtt életét.
Ha elhagyja apját-anyját és házasságra lép, s arra nincs felkészítve, - mert az nem tanítható, csak látni
tapasztalni lehet szüleinél és családjában, - akkor következik be a törés és a nagy próba a családtagok
számára - s tovább folytatódik a nemzetpusztulás.
Visszafordíthatatlan lenne ez az állapot? Nem, tenni kell érte hamar!
Isten segítse Magyarországot!

