
 

 
Annak, akinek van szeme, hogy lásson,

Annak, akinek van füle, hogy halljon !

Hogyan legyünk itt és most - vagy egy kicsit 

később és távolabb - boldogok.

 
(módszertani útmutató ? ! ?)

(Gyökerek)
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Ha nem hiszed próbáld ki!
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Előszó

Kéretik minden mondat, gondolat után odaérteni: a véleményem szerint. (Én
azért  nem írtam oda,  mert túl  hosszúra  nyújtaná  a  szösszenetemet.)

Nem akarok senkit meggyőzni arról, hogy az itt leírtak igazak. 
Ez csak egy vélemény, -egy lehetőség!

Egy lehetséges közelítést szerettem volna szerény képességeim szerint felvá-
zolni.  Aki  akarja és  tudja,  vitatkozzon vele,  fejlessze  tovább,  vagy  csak
használja.
 

Szerintem minden ember arra születik, hogy boldog legyen, és ha nem az a
saját szintjén, akkor saját magában van valami hiba! Talán ez az izé, ami itt
következik, segít megtalálni az okot és megadni azt a módszert, ami elve-zet
a Boldogsághoz. (Persze csak az én értelmezésem szerintihez.)

Kérlek, ne olvasd el az egészet egyszerre. Olvass el egy részt, -gondold át,
-alakítsd ki az álláspontod, -ha érdekelnek a gondolatok.

Ha  egyvégtében  végigolvasod,  feleslegesen  teszed,  -egy  hagymázas  elme
torzszüleménye rajzolódik eléd.

Firkáld  össze  nyugodtan! Ha  elküldöd nekem jegyzeteiddel  megspékelve,
küldök helyette „postatisztát”, vagy dedikáltat -igényed szerint.
Tisztelt klubtagok! A könyvében lévő gondolatokkal való összecsengés a vé-
letlen műve. Nem olvastam a művét.
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Az alapokat filozófiai tanulmányaim, élettapasztalatom, A.de St.-E.  A KIS
HERCEG című csodája, A.A. Milne együgyű MICIMACKÓ-ja, Servantes
regényének felhasználásával készült,  LA MANCHA LOVAGJA zenés film,
Fazekas Anna: ÖREG NÉNE ŐZIKÉJE, valamint minimális spirituális ér-
deklődésem alapozták meg. Mr.  Murphy törvényeit ismerem, de esküszöm,
hogy velem a gyakorlati életben taníttatták meg (Lsd: később BKV előtti
randevú) ezek működési  mechanizmusát,  és  biztosítok mindenkit,  hogy a
gyakorlatban nem olyan nevetséges, mint leírva. 

A többi valahogy jött magától.

Mélységes tisztelettel MINDENKI iránt:

Pécs, 2003. augusztus 2. 0400 - 0630

Szövegjavítások lezárva:  2006-02-04.

Szikszai Sándor
az író úr ül áll fekszik

Az ember alapvető tulajdonságait a következő hét szinthez tartozó alaptulajdon-
ságok összetétele határozza meg -mivel a leírt szinteknek része az ember, illetve
ezek a szintek megtalálhatók az emberben:

7



Szint "Alsó" szélső 
érték

Tulajdonság 
megnevezése

"Felső" szélső 
érték

Spirituális 
szint

Teljes elvetés Bigottság Mindent ez határoz 
meg

Felettes ÉN 
szint

Nem hat rá vissza 
az Ego-Én

"Én a tökéletes"
ösztönös védelme

Teljesen uralja az 
Ego-Én

Ego-Én 
szint

Önértékelés teljes 
hiánya

Hiúság Túlzott Önértékelés

Társadalom része 
szint

Anyagiaktól való 
teljes elzárkózás

Birtoklási vágy Túlzott anyagiasság

Állatvilág része 
szint

Teljes 
érdektelenség

Szenvedélyesség Túlfűtöttség

Földi természet 
része szint

Teljes alázat 
minden és 
mindenki iránt

Hatalomvágy Cezarománia

Világmindenség
része szint

Teljes 
akaratnélküliség

Akaratosság Túlzott akarat, a 
"többiek" figyelmen 
kívül hagyása

Az alkohol gátlásokat okoz felülről lefelé. Ha nem hiszed, rúgj be! 
Legátolod először a Spirituális és Felettes Én szintedet, nem hallod a figyelmez-
tetést, hogy minek? Igyál tovább: legátolod Ego-Én szintedet és jópofa társadal-
mi lény lesz belőled. Ha most nem állsz meg, lehet, hogy a következő szinten már
kint vagy a kocsma előtt és verekszel, vagy nőként káromkodsz, pedig még soha
nem tetted. Ezután, már csak addig tudsz inni, amíg el nem alszol, mert megvéd a
benned lévő természet,  hogy halálra ne idd magad. Persze át  tudod verni, ha
hirtelen egyszerre sokat iszol. Akkor szintek kimaradnak, de nem ma-rad ki a
másnapi fejfájás, vagy ha még ügyesebb vagy egy jó kis alkoholmérge-zés, vagy
halál, ha eltaláltad a megfelelő mennyiséget, és nincs: Aki segítsen. 

A "hibátlanság"-od valahol a szélső értékek között van: 

Ha tudod!!

A kábítószer nem tudom, mit okoz, mert még nem próbáltam, -nem is fogom-
nem is akarom tudni, mert én boldog vagyok mindaddig, amíg valaki számomra
fontos, vagy kevésbé fontos ember bele nem köp a levesembe, és nem tudom ki-
védeni, vagy túl sok energiámat emészti föl a -figyelmetlenségéből vagy "akár-
miből" származó- "hátbaszúrásának" kivédése. Ettől ideges, zaklatott és boldog-
talan leszek, amit nagyon utálok. Ezért elhatároztam, hogy: 

Nem engedem meg soha többé SENKINEK!!!

Ahhoz, hogy ezt elérjem, -lehetőleg előre, mert utólag már igen bonyolult- kell:
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HELYZETÉRTÉKELŐ (ÉRDEKFELISMERŐ) KÉPESSÉG
Az eligazodáshoz helyzetértékelő, helyzetfelismerő képességre van szükség. Az
emberi társadalomban, -mivel az érdek mozgat mindent, és ne csak anyagi ér-
dekre gondolj,- az érdekek, érdekszférák felismerése jelenti -az intelligens visel-
kedéshez szükséges- helyzetfelismerő képesség meglétét.

GONDOLKODÁSI KÉPESSÉG
Ha megvan a megfelelő helyzetértékelés már csak logikusan gondolkodni kell, és
rájöhetsz,  melyik  embert,  csoportot  az  adott  kérdéskörben  milyen  érdekek
mozgatnak -mely cél megvalósulásában érdekeltek. A logikus gondolkodás gya-
korlására, ellenőrzésére ajánlom a számítógépes program tesztelésére vonatkozó
törvényt, mert onnan lehet megtudni, hogy:
1. /     Jó alapról jó programmal, jó eredményt kapunk
2./      Jó alapról rossz programmal rossz eredményt kapunk
3./      Rossz alapról jó programmal rossz eredményt kapunk
4./      Rossz alapról rossz programmal néha jó, néha rossz eredményt kapunk.  

?????:    "Ha egy számítógép hülye, akkor nagyon hüjje"
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Lefordítva most már, mivel kevesen tudnak programozni (én is csak egy picit
Basic-ben), ki kell logikáznod, hogy ez érdekek, érdekszférák adott szituáció-
jából kiindulva, az érdekek harcában - külső behatás nélkül, vagy külső behatás-
sal,  vagy ezek legvadabb, legkiszámíthatatlanabb keverékével,  Mr.  MURPHY
törvényeit is kalkulálva! - milyen eredmények születhetnek.

MŰVELTSÉG
Tárgyi ismeretek is szükségesek, akár az eligazodásban (helyzetértékelő képes-
ség), akár a várható eredmény kalkulálásában (gondolkodási képesség). (Na mi 
újság Wágner úr? - kérdezve tudhatunk meg minden lényeges momentumot az 
adott helyzetről.)
Természetesen a társadalomnak, kisebb-nagyobb közösségeknek, családoknak is
megvannak a saját  tárgyi ismereteik, törvényeik és saját  titkaik, amik egy-egy
apró jelből, (Pl.: belestél a fürdőszoba ablakon, amikor a Ténsasszony fürdött)
valamilyen közelítéssel kitalálhatók legalábbis a logikus szélső értékek. (De vi-
gyázz! Mr. MURPHY nemcsak rámenős bajkeverő, de ügyes vetítőmester is). 

MOZGÁSTÖRVÉNYEK
Ha nem ismerjük a tényeket (tárgyi ismeretek) szinte (azért, ne keseredj el, mert
apró jelekből azért valami kialakulhat. Lsd.: fenn Ténsasszony fürdőzése a vé-
nekkel-t) megoldhatatlan probléma elé kerülünk. A mozgástörvények segítenek az
eligazodásban,  filozófiai tanulmányaim alapján,  mintha a  dialektika törvé-nyei
lennének, bár lehet, hogy keverem a dolgokat, mert már "árnyékok borítják az
elmémet":
-Mennyiség átcsapása minőségbe, mérték: (Pl.: sík vidéken tornyozom a homo-
         kot: lapátnyi, soklapátnyi, kupac, halom, ................domb, ..................hegy,
         .....................hegylánc. Egyrészt "csak" mennyiségi differencia, De micso-
         da minőségi különbség!)
- Mindig  minden  mozgásban  van. Ha  valami  vagy  valaki  kívülről  látszólag
         mozdulatlan,  akkor  belül  vannak  változások.  A statikusság mindig csak
         látszat. (Kivéve a BOLDOGSÁG állapotát.  De ott meg öregszel  és megö-
         regszel.)
- Ok okozati láncolat: Minden történésnek, létezésnek van valami oka és ugyan-
         ennek  a létezésnek, történésnek lesz  egy következménye.  Ez a következ-
         mény pedig oka lesz egy következő következménynek. Ez a láncolat soha!  
         nem szakad meg még akkor sem, ha azt hiszed!!!  Ha máshol nem hát saját 
         magadban!!!  lesz lezáratlan valami, ami nem jó dolog,  mert:  Rongálja  a
         helyzetértékelő képességedet;  A tárgyi ismereteidet;  A  gondolkodási ké-
         pességedet;  Dorzíjja a  dörfények algalmazázsi gépezsségéneg punktioná-
         lizsan kalapvetően lyól??? mekklévő lehedőségéd; stb.  Vagy csak egysze-
         rűen mindenedet;  az intelligenciádat  ,  -főleg, ha el is felejtetted!! 
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         Tisztázd tehát saját  és  felebarátaid félreértéseit,  hogy tisztán láthass!  és 
         állhass, a liftkezelő előtt, elé, -aki mindent tud!
- Kölcsönhatás:  Ha valami kapcsolatba kerül egy másik valamivel,  törvénysze-
         rűen mindketten hatnak egymásra  és együtt,  már más minőségükben  hat- 
         nak a "mindenre".
- Ellentétek jelennek meg folyamatosan, hiszen a fent leírtak szerint minden vál-
         tozik,  csak nem mindig abba az  irányba,  hogy az mindenkinek jó legyen! 
           Sőt!!  De ezen nem szabad csodálkozni, ez természetes. Ezek az ellentétek
         folyamatosan harcban és egységben állnak egymással.  Egyik érdek nélkül 
         nem létezik a másik érdek sem.  Az érdekek  ütköztetése viszi el a  feleket,
         ahhoz,  -persze ha mindenkiben megvan a megfelelő  készség  és képesség 
         erre-  az ellentéteket fel lehessen oldani, ellenkező esetben jön a harc a há-
         ború.
- Változás törvénye:  mindaddig  nem tudod elérni a változást,  -ha a  feneked  a
         földhöz vered is, ha annak feltételei nem értek meg. De ez fordítva is igaz,
         ha a változásnak megértek a feltételei,  bármely erőfeszítésed arra,  hogy  a 
         változás bekövetkezését megakadályozd,  csak átmeneti sikerrel kecsegtet.
- Változtatás törvénye:  Ha  elég  ügyes,  illetve  intelligens  vagy: a változáshoz
         szükséges és elégséges külső illetve belső feltételeket "machinálni" tudod.

LÉNYEGLÁTÁS
Habár tudod, hogy a nagy dolgok is apró nüánszokból állnak össze, azért tud-nod
kell  meglátni:  a  nüánszok  eredőjét,  vagy erdőjét  (melyik?  olyan kicsi  a  kü-
lönbség.) Különben Mr.  MURPHY csínytevésének engedve, egy aprónak tűnő
momentumon fog kisiklani - a 0640 -es göbzi mellett, - a boldogsághoz vezető u-
tad is.
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VISSZAHATÁS (Önnevelés) 
Automatikusan  lehet,  hogy  nem  tudod  az előbbieket, későbbieket használni a
számodra megfelelő szinten. A használatot és táblázatokban való helymeghatá-
rozásodat gyakorolni kell. 

INDELIGENCIJAA fentiek-lentiek, kintiek-bentiek, előbbiek-későbbiek-még-
későbbiek-legkésőb-biek, leírtak-leíratlanok ИТП.! -jó a memóriája az 50 éves 
ipsének- komplex a szükségleteknek megfelelő alkalmazási képessége.

Az egyéni lét célja és értelme a valódi BOLDOGSÁG, de nem a lelki
szegények boldogsága, mert az öl, butít, és nyomorba dönt.

Amíg szűkebb, tágabb környezeted boldogtalan Te sem leszel az, -csak alig,
vagy rosszul látó szemmel. Akár szó szerint is!!!

Keress egy célt: hivatásként, -ha teheted "nemeset"!!!
A hozzávezető út nehéz, -de lelki békét adó lesz!

Na nézzünk egy újabb táblázatot, amiben az intelligenciád szintje lemérhető. Ez
nem IQ-teszt (intelligenciateszt-rejtvény), mert az nem tudom mit mér, de intel-
ligenciát nem, az biztos. [Talán rejtvényfejtő képességet. Olvastam néhány éve az
IPM magazinban, hogy a  világon a  legmagasabb IQ-ja  egy eldugott amerikai
kisvárosban lévő szálloda portásának van. Vajon miért? Csak nem Ő a legintel-
ligensebb ember a világon? (Lehet, de ő fejt unalmában rengeteg rejtvényt.)] Ezt
a táblát -dobozhalmot- fejre kell állítani ezért kérlek, kezdd az 1-nél alul. Itt nem
emberek képességei vannak leírva, hanem szituációk, amibe az emberek, és Te is
belekerülsz. Az azonban, hogy jellemzően hová, azért az minősít!

Én ez idáig csak hét dobozt találtam (az ötödiket tíz éve, a hatodikat két hónapja
sincs, a hetediket három hete, -mert már tudatosan kerestem). Aki ismeri a to-
vábbi dobozokat, kérem szóljon, mert lehet, hogy vannak, de én még nem talál-
tam meg őket, szűklátókörűségem miatt.
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Intelligencia szint, 
vagy ahogy én 
hívom doboz

A képesség meghatározása

7 A külső vagy belső feltételek megváltoztatásának ké-
pessége, az érdekösszhang megteremtése érdekében

6 Az a képesség, hogy ha az ötös pontban leírt érdeküt-
közésnél nem lehet megtalálni a közvetlen összhan-
got, képes legyen a külső körülmények azon rende-
zettségét megtalálni, amely lehetőséget ad minden fél 
számára elfogadható érdekösszhang kialakítására

5 Képes a 4 pontnál említett érdekek között az 
összhangot megtalálni

4 Felismeri a saját lényeges és kevésbé lényeges 
érdekeit, képes a másik lényeges és lényegtelen, vagy 
lényegtelennek látszó lényeges érdekeit felismerni

3 Felismeri a saját érdekeit, a másik érdekeiből csak 
azokat, amelyeket saját céljai érdekében dolgoznak, 
amiket "felpiszkálhat"

2 Felismeri a saját érdekeit
1 Nem ismeri fel a saját érdekeit

Egy kicsit az agyakról, ahol a fenti dolgoknak elméletileg funkcionálniuk kell.
Egy-két hülyének tűnő szlogen azonban igaz, hogy ez meg az a férfi vagy nő itt
meg ott tartja az eszét, de ne csak rosszra gondolj, mert ott van még a szív, ami
igen nemes dolog. 

Minden ember fejében ugyanaz a computer ugyanaz a fizikai felépítésű agy mű-
ködik, -kivéve a természet, az ÚR csúf tréfáit. (A természetnek vagy az Úrnak
nem nagyon volt-van-lesz ideje, energiája mindig újat és újat alkotni.)
A férfiak és nők fejében azonban más-más alapszoftverrel, alapprogrammal mű-
ködik.  Szükségük van azonban arra,  hogy jó "hálózatban" (szám.tech.) együtt
tudjanak  működni,  különben  az  intelligencia,  a  visszahatás,  a  lényeglátás,  a
mozgástörvények használata, a műveltség, a gondolkodási képesség, helyzetér-
tékelő képesség,  nem tud jól működni egyik félben sem. Az egyik -női, -férfi
"alapszoftver"  sem  jobb  vagy  rosszabb  a  másiknál,  csak  más.  De  be  kell
vallanom kicsit elbizakodott férfi társaimnak, a kettő csak együtt képes a világ
teljes egészét a maga valójában felfogni, pontosan a másságuk miatt. Más és más
problémák  észrevételére,  leküzdésére  vannak  "beállítva",  "beprogramozva"
genetikailag.  Bonyolítja  a  helyzetet  az,  hogy a  felmenő ősök  fejlődése  során
szerzett tapasztalatok közül nagyon sok genetikailag kódolttá vált. 
Semmi pánik azonban, ezeken, megfelelő akarattal és technikával lehet változ-
tatni. (Pl.: önnevelés, önhipnózis, önbecsapás, stb.)
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Gyereknevelés: Alapvetően a szeretetre, megértésre nevelés feladata a családé.
Ha nem jön össze, gáz lesz a gyermekben. Egy későbbi jó mester, és Te is, -ha
akarod, ki tudod javítani, de vigyázni kell a kóklerekre, rád, és a rossz meste-
rekre. 
Szükséges a családi neveléssel párhuzamosan a közösségi nevelés is, hiszen a kis
törpének meg kell  tanulnia minél előbb,  (mielőtt  megnő,  és  magasról  nagyon
pofára esik, mert már magasan van az arca): 

Habár belőle is csak egy darab van a világon, azért Ő
mégis csak egy a sok közül mindenkinek,

-kivéve: anyucit és apucit. Csak annak tud később egyetlen lenni, akit megsze-
lídít, és Aki meg tudja őt szelídíteni, kivéve a rózsát. (V.ö.:  A KIS HERCEG
rózsáját és rókáját).

Hadd írjam ide immár vagy harminc éve írt -hadd legyek nagyképű- első verse-
met, valamint most írt -hadd legyek megint nagyképű- negyedik versemet.

A gyermek lelkében gyémánttal születik    A gyermek lelkében sárral születik
A gyémántot megcsiszolni ÉRDEM            A sarat kiszárítani ÉRDEM
Az éleket lecsiszolni BŰN                             Kővé változtatni SEGÍTSÉG
Kerekre gömbölyödni HIBA                        Gyémánttá válni OKOSSÁG
De gyémántporrá válni BUTASÁG             De briliánssá lenni, INTELLIGENCIA
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Nézzünk egy kis gyakorlati problémamegoldást. Van egy adott szituáció, ami-nek
nem látszik igazán a vége. Ha nem akarsz nagyot csalódni, próbáld kikal-kulálni
a két szélső értéket.  A pozitív szélső értéket is keresd meg, de ne foglal-kozz
vele, mert nem jön be, vagy ha bejön attól minimum boldog, és kiegyensú-lyozott
leszel!  Sokkal  több  problémát  okoz  a  negatív  szélső  érték  kikalkulálása  és
elkerülése.
Ha megvan a negatív: védd ki, -ha tudod, mindaddig, amíg a várható eredmény
már pozitív lesz a számodra. DE vigyázz!!: egy buta nemmel nemcsak a nega-
tív, hanem a pozitív szélső értéket is kivéded; így oda a boldogság lehetősége is!
Figyelmeztetlek: a  legvadabb  negatív  szituáció  bekövetkezésének  is  van
legalább akkora esélye (főleg, ha valakinek egy lényeges érdekébe tenyerelsz
bele tudtodon kívül), mint a lottó öttalálatosnak. Ez a hétköznapi életben meg-
foghatatlanul alacsony érték a TE számodra. Ha egy lottószelvény egy hasábját
töltöd ki kb.: 1/44.000.000 pontosan: 1/43.949.268 az esélye annak, hogy nyersz.
(Ha  kettőt  töltesz  ki  akkor  az  egyes  változik  kettesre;  100  %-os  esély-
emelkedés!! De még ez is hol van a 100%-tól!! Az összessel ne kísérletezz, túl
sok idő, pénz és már meg sem éri az egészet!) 

Persze nem akarom elrejteni előled, hogy a lottó ötös valószínűsége a másik ol-
dalról nem ennyire pici szám, hiszen hetente több millió szelvény érkezik be és
ezeknek a számát az egyes (számláló) helyére beírva már egész magas valószí-
nűséget kapunk, főleg ha kalkuláljuk, hogy már több hete nem volt telitalálat, és
egyre  többen játszanak.  Ebből  az  okfejtésből  látszik,  hogy  mindig meg  kell
nézni a másik fél oldalát is, hátha ott van a kútya - a konyhában a kolbászt el-
lopta, a szakács haaaragjában, a kútyát leeszúrta, de jött a többi kútya, hogy el-
temesse őt, s a fejfájára írja az itt következőt: a kútya….......- eltemetve.
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Visszatérve az alapproblémára, a negatív szélső érték kikalkulálásának nehézsé-
geire: Tudnod kell például, hogy egy randinál a pozitív szélső érték az, ha eljön a
másik fél, a negatív szélső érték, pedig az hogy nem jön el. 
Ha elhitted át vagy verve!! Tévedsz!! A számodra negatív szélső érték az épe-
szű tartományon kívül esik! A randit a munkahelye: a BKV főbejárat elé beszél-
ted meg vele, nem sejtvén, hogy van egy személyzeti főbejárat a szomszéd utcá-
ban. Ő ott Te itt. Eljött, és mégsem jött el! Elmentél és mégsem vagy ott! Ez az
igazi negatív szélső érték!! Ha véletlenül ettől a félreértéstől elmegy a kedved az
egésztől,  és  mérgesen  hazamész,  nem fagylaltozni,  esélyed  sincs  arra,  hogy
találkozzatok, (összeházasodjatok, és megszülessen CSABA) tisztázzátok ezt a
félreértést.  Még meg is haragudtok egymásra. Pedig mind a ketten szerettétek
volna ezt a kapcsolatot kiépíteni, és mind a ketten elmentetek a találkozóra. 
Úgyhogy vigyázz!! Ne csak az épeszű negatív szélső értékkel foglalkozz, kal-
kuláld be Mr.  MURPHY -elnézést a kifejezésért, de nincs jobb szó rá -  balfaszsági

törvényeinek működéséből bekövetkező lehetőségeket is!! 

Most  nézzük azt,  ami a  főcím harmadik és  negyedik sora  és  valószínű ezért
vetted meg ezt az izét. 
[Valamint  azért,  hátha  végre  valami pont  olyan vékony,  hogy az  étteremben
billegő  asztalt  ki  tudd  balanszírozni,  -kicselezve  egy  ügyes  mozdulattal  Mr.
MURPHY-t  -  mielőtt a  billegés miatt az  öledbe borul a virágváza,  amiben a
-neked hozott, -általad átadott virág van. (De vigyázz!! Ha lankad a figyelmed
ettől a sikerélménytől, és nem veszed észre, hogy a váza talpa túl keskeny, nem a
Te öledbe ömlik a viráglé, hanem azéba -Akinek a virágot adtad, -Akitől a vi-
rágot  kaptad,  amikor kisegíted,  -kisegít  az  asztal  mellől.  Ezt  a  legnegatívabb
szélső értéket mindenképpen elkerülendő, azért  nem ajánlom!!, hogy rögtön az
elején -mikor átadtad, -megkaptad a virágot, a virágváza egész tartalmát azonnal
a saját öledbe borítsd.)]

Komolyan:

Szerintem az igazi BOLDOGSÁGod egy megfelelő szintű lefüggönyözött
szobában lakik egy megfelelő szintű másik nemű lény mellett, aki büszke rád.

(Nincs különösebb bajom az egyneműek szerelmével. Csak ne legyen kötelező!!
Bár látok filozófiájukban ellentmondást: Miért játssza valamelyik egynemű egy
egynemű kapcsolatban a másik nem szerepét? Csak nem azt tartják valahol mé-
lyen Ők is  természetesnek? Akkor az  egyneműek szerelme nem természetes?
Akkor természetellenes? Qui tuggya? Ők schem?)

Persze lehet, hogy még más is boldoggá teszi az embert (Pl.: spiritualitás, mun-
ka, okosság, szépség, pénz, nők-férfiak, ital-kártya, játék, hatalom, önnön töké-
letességünkbe vetett  hitünk,  utazás,  akaraterő stb.).  Lehet! -Nem vitatkozom!!
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Eszembe sem jut azt mondani, hogy becsapja magát, Aki nem ért egyet velem!!
Eszembe sem jut azt mondani, hogy pótcselekszik az, Aki nem ért egyet velem!!
Eszembe sem jut azt mondani, hogy az egyéb boldogságnak hitt -nekem- vala-
mik a lelki szegények boldogsága!! 
Nem én ilyesmit nem gondolok!!! -és nem mondok!!! 
De engedje meg mindenki, -Neked is, -hogy saját magad határozd meg, hogy mi 
számodra a boldogság! 

A fenti az én boldogságom!!

Azoknak a  keveseknek,  Akik egyetértenek velem a  boldogság megítélésében,
talán segíteni  tudok  a  megfelelő szintű partner  megtalálásában,  mert  ez  igen
fontos dolog.

Fontosabb - akár hiszed, akár nem (kőkemény szavak) - mint A KIS HERCEG
rózsája !!!!!!

A férfi a NŐ nélkül nem FÉRFI, a nő a FÉRFI nélkül nem NŐ. A férfi a NŐ
nélkül ember, a nő a FÉRFI nélkül szintén ember, de a FÉRFI és a NŐ együtt egy
új minőség, egy másik dimenzió. Úgy lesznek kerek egészek együtt, ahogy az
atommag körül kering megbonthatatlan egységben egy elektron és lesz belő-lük
egy szinttel feljebb már jegyzett (azt hiszem, de nem vagyok biztos benne, és
most  lusta  vagyok  a  lexikonig  elmenni,  reggelre  pedig  elfelejtem  ezt  a  lé-
nyegtelen vagy lényegtelennek látszó, de lényeges tévedést) HÉLIUM atom.
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Pedig jobban tetted volna -kisvirág! Amit leírtál, lerajzoltál az a hidrogén
atom! A hélium atom két protonból, két neutronból, és két elektronból áll!

A boldogsághoz az kell, hogy mind a két fél a lenti szinteken nagyjából meg-
feleljen a másik igényeinek. De tudjuk, A KIS HERCEG -ből, hogy semmi sem
tökéletes, ezért arra vigyázzunk, hogy egyik fél érdeke se sérüljön tartósan és je-
lentősen, sem objektíven -van ilyen?- sem szubjektíven -csak ilyen van!-,  mert
akkor felborul az egyensúly. Ennek következtében, vagy megalázóvá válik, vagy
végetér a kapcsolat.

-               NŐ               
+

Szint -             FÉRFI               +

"TE+ÉN"             "MI"
marad           kialakul

Spirituális
szint

"TE+ÉN"                 "MI"
marad                kialakul

Hibásan                JÓL
Működő életösztön

Felettes ÉN
szint

Hibásan                   JÓL
Működő életösztön

Nőnemű                 NŐ
  Lény

Ego-Én
szint

Hímnemű            FÉRFI
    Lény

Rossz                       JÓ
Valódi érdekfelismerés

Társadalom
része szint

Rossz                        JÓ
Valódi érdekfelismerés

Szülő                ANYA Állatvilág
része szint

Szülő                      APA

Uralkodik          TÁRS Földi természet
része szint

Uralkodik             TÁRS

Erőltet              BELÁT
            Akaratot

Világmindenség
része  szint

Erőltet                 ELÁT
            Akaratot

A NŐ helye a FÉRFI mellet, a FÉRFI helye a NŐ mellett van, 
nem előtte, mögötte, MELLETTE!

Tehát egymás mellett kell haladni, mert az egyensúly igen fontos dolog.
Fontosabb - akár hiszed, akár nem (kőkemény szavak) - mint A KIS HERCEG

rózsája !!!!!!
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Mert ha pl.: az egyik elől megy tartósan a másik még véletlenül elgáncsolja, ami 
igen kellemetlen következményekkel jár. Jöhet annak tisztázása, hogy:
- Véletlen volt-e valójában, 
                    - ha igen, akkor hányszor fog még előfordulni?
                               - ha igen kinek a hibájából?
                                            - ha igen és többet nem, akkor többet nem?
                    - ha nem, akkor jogos volt-e?
                               - ha jogos kinek a szempontjából?
                                            - és egyébként is ki gáncsolt vissza először?

Amíg Te nem tiszteled magad és a másikat, addig Ő sem fog.

Itt  a  végén engedd meg, hogy megfogalmazza az  író úr-ül-áll-fekszik szeretet
kitalációját,  mert  a  krisztusi,  megbocsátó  szeretettel  problémái  keletkeztek  a
hétköznapi életben. Visszaéltek vele és ez csiszolni kezdte mindkét kövét.

Tehát a szeretet kitaláció: 

MEGADNI NEKED MINDENT, AMIRE VALÓBAN!!!
SZÜKSÉGED VAN -LEHETŐSÉGEM ÉS 

INTELLIGENCIÁM SZERINT-, ANÉLKÜL, 
HOGY MEG KÉNE NEKED BOCSÁTANOM VALAMIT!!!

(Szeres Te is kicsit…………………-kérlek!)

( PL. egyetértésének hiányával)
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ZÁRSZÓ

Köszönetet  szeretnék  mondani  mindenkinek,  Akik  ennek  a  szösszenetnek  a
megszületésében valamilyen módon segítettek.

Legelőször is a fiamnak, CSABÁNAK legfőképp azért, hogy egyáltalán létezik,
mert az Ő léte inspirál ennek megírására a leginkább, - bár közvetlenül nem szó-
lítottam itt meg, de alapvetően neki írtam: -az okulására. Bár itt alszik a mellet-
tem lévő szobában, 24 évesen, köhög, orrot fúj, és álmában csönget egy picit -
azért mert tudom, hogy:

Van szeme és látja,
Van füle és hallja.

Külön köszönet minden tanítómnak is, Akik az életben neveltek, vagy jó szán-
dékkal nevelni próbáltak.

Ehhez az izéhez, ha sikerül kiadatnom megírom majd egy-két év múlva, -vagy
korábban-, -vagy már kész is van?- a segédletet azoknak, Akik az itt leírtakat nem
tudják tovább fejleszteni maguktól, mert ez még kevés. 
(Sőt, talán ez mond kevesebbet. Aki ezeket ismeri, annak egész biztos. Aki azo-
kat ismeri annak az nem fog újat nyújtani. Talán azoknak ez nyújt valami újat.)

A gondolatfolyamomból jónéhány dolog kimaradt a szösszenetből. Ez csak -ha
nem szerénytelen a hasonlat- a gyökér. A gyökér nélkül ugyan nem létezik a nö-
vény többi része, de a többi alkotóelem nélkül a gyökér sem maga a növény, ha-
bár az éles szemű hozzáértő talán fel tudja ismerni. Úgy tervezem, hogy a máso-
dik rész legyen a törzs, a harmadik pedig, az ágbog.

LICENCE szerződés előszava:
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Valaki rengeteg pénz tudott "csinálni" különféle alapszoftverekkel.
Ez természetesen nem alapszoftver, azt megalkották a HATALMASOK!!! Csak
talán, kitaláltam egy javító programocskát, ami néhány embernek segíthet meg-
találni az igazi boldogságot. De ez talán hasonlóan fontos az életünkben, mint a
számítógépes alapszoftverek és alkalmazások. Ettől talán javul a világ azon ré-
sze, ahol azok élnek, Akik profitálni tudtak, tudnak jegyzetemből. Éppen ezért
[bár remélem a kiadóval, (ha kiadják egyáltalán) jól tudok majd megállapodni,
konkrétan kicsit, vagy nagyot kaszálok], ha a jegyzetből többet profitáltál sze-
rinted, mint az ára, -és ha megteheted gond nélkül,- küldj az írójának (cö.cö.cö):
Szikszai Sándornak adományként X Ft-ot (X €-t, X $-t, stb.)  az XXX Banknál
vezetett: xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx sz. bankszámlájára.

Ezt sokat gyakoroltam, a fene tudja miért. Talán a játékossága miatt (több meg-
oldás létezik):
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LICENCE SZERZŐDÉS

Ez egy Egyedileg Használható Példány (továbbiakban:  E.H.P.).  A kiadvány e
példányát csak  egy ember olvashatja el! Ha teljes  ruhatárát  lecseréli,  vagy új
személyiséget  vesz  fel,  már  nem használhatja  külön Licence  szerződés  meg-
kötése nélkül (Ha külsejét, vagy sz.ig. számát megtartja a további használatnak
nincs akadálya). A licencjog új szig.sz. esetén nyitott licencre* váltható át.
Mindennemű rendellenes következményért az alkotó -micsoda fennhéjázás- fe-
lelőséget nem vállal. 
Ez  egy  jogi  érvényű szerződés  Ön (mint  természetes  vagy jogi  személy)  és
Szikszai (NŐ-tlen, (ez így ebben a formájában igaz! -de...elvált) egy fiú apja,
komolytalan  úriember,  gyárilag  hülye)  között.  Azáltal,  hogy  Ön  elolvassa  a
jegyzetet, jelzi, hogy elfogadja a jelen Licencszerződést. Ha a jelen jegyzetet nem
közvetlenül  a  Szikszai  vagy  meghatalmazottja  adta  el  Önnek,  vagy  ha  nem
fogadja  el  a  jelen  Licencszerződés  rendelkezéseit,  Szikszai  nem engedélyezi
Önnek a jegyzet elolvasását, és Ön nem alkalmazhatja a jegyzetben leírtakat a
hétköz- és vasárnapi életben.
A jegyzet használatát Önnek  nemkell! (nem kell! ?) bizalmasan kezelnie. Ön
szabadon beszélhet a jegyzet jótulajdonságairól, szabadon dicsérheti, ajánlhatja
barátainak, ismerőseinek, és üzletfeleinek a 100 holdas pagonyban és a 

TILOS az Á.
után is elolvasásra, megvételre, azzal a szigorítással, hogy a jegyzetet kizáró-lag
a  saját  országa  területén belül használja.  Országon kívüli használathoz  külön
szerződés szükségeltetik. A külön szerződés érvényesítéséhez hívja az írót (mi-
lyen nagyképű pali) a  +36-30-626-67-85 telefonszámon, vagy kérjen beleegye-
zést: szikszai21@freemail.hu emilcímről.
Ön elfogadja, hogy a jegyzetet (KÖNYVET!!!) nem fogja exportálni csak me-
morizált állapotban.
Ön külön kötelezettséget  vállal arra,  hogy a  jegyzetet  (  Mondtam már,  hogy
KÖÖÖNNNYYYVVVEEEEEET!!! ) nem exportálja olyan országokba,  -  még
memorizált változatban sem - amelyek embargó alá esnek, vagy ahová megtil-
tották az áruk és szolgáltatások exportját.

* Nyitott licence: Folyamatos havi licencdíj. Minden évben változik kényem és kedvem szerint. Ez egy igen fontos, lényeges pont.    
     Felhívtam rá az Ön és ügyvédje figyelmét a megfelelő módon. Ez a figyelmeztetés jelentősen elkülönül a többi szövegtől.

               .- Ft
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Annak, akinek van szeme, hogy lásson,

Annak, akinek van füle, hogy halljon !

Hogyan legyünk itt és most - vagy egy kicsit 

később és távolabb - boldogok.

( módszertani útmutató 
módszertani útmutatója  ! ? ! )

( Törzs )
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II. rész

Lektorálta:
PL.

Átdolgozott, első kiadás

2006

Tisztelt Olvasó

26



Ebben a könyvben (már megint nagyzol) rejtvények vannak. Ezek a rejtvények
azon megállapításaim, melyekről kialakult véleményem van, de nem vagyok tel-
jesen meggyőződve azok helyességéről. Így lesz a rejtvényből játék! Hiszen:

JÁTÉK AZ EGÉSZ VILÁG !!!

Ha tudod valamelyik rejtvényemre a választ, vagy tudni véled, és a barátom a-
karsz lenni, hívj fel, vagy küldj „emilt” a  LICENCE SZERZŐDÉS, vagy LI-
CENCE SZERZŐDÉS (kiegészítés)-ben megadott elérhetőségen -re.

Ahol kialakult álláspontom van, mivel nem akarlak meggyőzni, hogy az én vé-
leményem a helyes,  nem vitatkozom. Meghallgatom az elképzelésedet,  és  egy
alkalmas helyen kiértékelem. Valószínű azonban, hogy itt vitatkozni fogok Ve-
led, -ha nem értünk egyet-, mert szeretném az igazi álláspontomat kialakítani. Ha
meg akarsz győzni az igazadról, akkor nincs más lehetőségem, mint az aláb-bi
kettő: 
   -vagy lenézlek, és nem vitatkozom, 
   -vagy vitatkozom. 
Mivel én senkit sem akarok lenézni, vitatkozni fogok, ha lesz rá időm. Ha nem,
nem, és ezért kérlek, ne sértődj meg, mert képzeld el, ahány ember annyi véle-
mény. Én viszont szeretem az élet egyéb dolgait is, nemcsak a vitatkozást, bár ezt
is  élvezem egy  ideig,  mint  minden mást,  egyet  kivéve,  -az  megunhatatlan  a
számomra.
Ha elkezdem a vitát, készülj a legrosszabbra!!! Buldog-Bódog légy te bódog! -
szívósságával, a gyémánt keménységével, a briliáns tisztaságával védem az ál-
láspontomat (azaz: ütök, rúgok, csípek, harapok).
Ezért: 
Vagy meggyőzöl, mert valamit kihagytam a szélső érték kalkulációnál,
Vagy meggyőzlek, mert valamit kihagytál a szélső érték kalkulációnál,
Vagy megharagszol rám, mert nem fogod érteni, mit beszélek -marhaságokat a
számodra-,  és  azt  fogod hinni, hogy hülye -ebben persze igazad lesz,  hisz én
gyárilag az- vagyok.
Figyelmeztetlek,  azonban, ha vitatkozol velem, lehet,  hogy sebeket  kapok,  és
persze  ejtek.  De  én  tudom magam gyógyítani.  Ha vitatkozni kezdesz  velem,
előbb tanuld meg gyógyítani magad, mert én tudom, hogy más nem képes rá csak
Te! 

De Te is csak akkor, ha nagyon akarod!!!
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     Álmot láttam, ...-vagy tán filmet?
     Gyémánttal a lelkében gyermek született.
     Csiszolatlan gyémánt került a felszínre,
     Várta a jó mestert, csiszolja vitrinbe.

     Nőni kezdett kis hősünk az árva!
     S élet kapott gyémántja ...-sokára!
||:  Nem volt Ki a jó fazont megadja,
     Nem volt Ki az ÉRDEMET megkapja. :||

     Gyémántját az ÉLET csiszolgatta.
     Az éleinek se vége - se hossza.
||:  Nem volt Ki a jó fazont megadja,
     Nem volt Ki az ÉRDEMET megkapja. :||

     Karcolt is, mint rossz kő, az ügyetlen kezében,
     De jött egy "mester", s beszélt az élekről fennkölten.
||:  Csiszolta a követ, nem tudván a Balga,
     BŰN-be esik az, Ki az élet lecsiszolja.  :||

      Alakult a nagy Kő, a rossz mester kezében,
      Briliánssá nem lesz, életlen, keményen.
||:   Csiszolta a követ, nem tudván a Balga,
      BŰN-be esik az, Ki az élet lecsiszolja  :||

      Alakult a gyémánt. -Rájött! -Talán későn?
      Élek nélkül szór fényt, kinn a kerek erdőn!
||:   Kerek lett az ékkő. -Pedig karcolhatna!
      Gömbölyödni nem bűn, de mekkora HIBA  :||
      

      Nincs igazi fénye a kerek gyémántnak
      Nincs igazi sármja, a kerek formának
||:   Kerek lett az ékkő. -Pedig karcolhatna!
      Gömbölyödni nem bűn, de mekkora HIBA  :||

      Fogyott a kő egyre, keménysége fogytán.
      Karcolni már nem tud, ennyire elkopván
||:   BUTA VOLT!!! De milyen, nem figyelt magára
      Gyémántporrá vált kő nem karcol csak sárba.  :||

       Nem maradt már semmi keménység belőle,
       Nem csillog már, - hisz elkopott a dőre!
||:    BUTA VOLT!!! De milyen, nem figyelt magára
       Gyémántporrá vált kő nem karcol csak sárba.  :||             

       
harmadik vers 2003

28



Előszó

Kéretik   továbbra  is  minden  mondat,  minden  gondolat  után  odaérteni:

A véleményem szerint!

(A helyspórolás és mondattani szempontok miatt maradt ki a ...............-ből.)

Változatlanul, csak egy véleményt mondok természetesen;  az enyémet!

Nem szállok vitába Veled, annak érdekében, hogy meggyőzzelek arról, hogy
igazam van. Már előre elismerem, hogy nincs. -Persze, a Te szemszögedből.
Az  enyémből  viszont  igen,  egyelőre.  Konklúzió: nem azonos nézőpontból
látjuk a dolgokat, nem vagyunk egyformák. (Nem ugyanarra a hangyára
léptünk rá, véletlenül. De véletlenek nincsenek. Tehát gonoszak vagyunk. De
akkor  meg  egy-formák
vagyunk!!!.............................................Brrrrrr!!!!! .........................Elég!!!!!)

Ha egyetértettél velem a boldogság megfogalmazásában, és más következ-
tetésre jutsz, mint én,  NE KESEREDJ EL!! Még mindig lehet igazad. De
nem biztos, sőt az sem, hogy nekem van. A kutya lehet, hogy az épeszűség,
vagy valószínűség határán kívül, pl.: víz alatt van eltemetve. (Lsd: alant Mr.
Murphy esetét az elektródákkal -t.)

Tisztelt  club  (klub?)-tagok!  A  véletlen  műve  továbbra  is  az  esetleges
gondolati egyezőség! Nem olvastam a másik Művét sem.
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Ehhez a részhez is kellettek az előzmény "szakirodalmai", de az abban fog-
laltakat ki kellet egészítenem az alábbiakkal: Asimov: AZ ALAPÍTVÁNY;
G.B.Shaw: PIGMALION; Fekete István: VUK; ???: CASANOVA c. film,
fsz.:  Donald Saderland (műveletlen a  pali?  -mi);  Rejtő  Jenő:  ?????????
-nem jut az eszembe nincs kedvem keresni, nem is igazán fontos. Ha Neked
fontos keresd meg Te: Nyájas Olvasó; Arthur Block: MURPHY Törvény-
könyve; (a fentiek közül az egyik kakukkkktolyás? -vagy nem ? -Ki tugy-
gya? -Még én sem!) című művekben lévő tudásanyaggal.

Változatlanul:

Mélységes tisztelettel MINDENKI iránt:

Budapest, 2003. augusztus 12 0100-15 0435

 Szövegjavítások lezárva:  2006-02-04.

Szikszai Sándor
az író úr ül áll fekszik
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 AZ ELŐSZÓ UTÓSZAVA

Azoknak, akiknek a módszertani útmutató egy jó nagy kulimász, és azt remélik, 

hogy,  majd  - ebből  a  bigyóból -  minden  világos,  - minden  érthető  lesz 

T É V E D N E K !!!!!

Szíves   tájékoztatásul   előre   közlöm,   ha   mégis   tovább  olvassák,  az  egész 

irományról az lesz a végén a véleményük, hogy:  Az  elsőben  egy jó nagy kalap 

sart  ( sarat )  kaptak  a  pénzükért.   A  másikban  pedig  egy  fakanalat,  amivel 

keverhetik,  kutyulhatják.  De  ettől  még az egész egy nagykalap  kevert kutyult 

sar  (sár)  marad  az  egész  a  szemükben. (By: T.E.)

De ez nem baj!!!

Végül is  nem  vagyunk  egyformák!!   - hála  az  ÚR - nak,   természetnek érte! 

HEURÉKA:
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FELTALÁLTAM
AZ ÖRÖKMOZGÓT

FORDÍTS !!

By: Rédei Katalin

Vágd ki nyugodtan



Hová kerültem? -útra!
Kockafejűek körülöttem.
Nevetnek. Mit nevetnek?
Mutatnak. Mit mutatnak?
Előre: az útépítőket!
Miért nevetnek?
Mert ők nem építenek!
Csak vánszorognak az Úton!

              második vers kb.:1974
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FELTALÁLTAM
AZ ÖRÖKMOZGÓT

FORDÍTS !!

By: Rédei Katalin



Kezdjük az elején a legkönnyebb témával Mr. MURPHY törvényeivel. Azt ír-
tam róla, hogy a balfaszság törvényeit írta meg.           IS!!

" A zsíros kenyér mindig a zsíros felével esik a szőnyegre, és ennek
valószínűsége a szőnyeg árával egyenesen arányos "

tézisét tekintve nem!

1./ Ha élére esik először, valószínű, hogy a nehezebb zsíros fele felé dől el az e-
gyéb körülményeket (Pl.: légáramlat, földi mágneses erővonalak stb.) figyelmen
kívül hagyva. 
2./ Ha valamilyen szögben esik, és ér talajt, ha a száraz fele kerül a szőnyegre,
felpattan -főleg, ha drága természetes és ezért rugalmas anyagból készült az a
fránya szőnyeg- és landol a zsíros felén, ahonnan esélye sincs! újra pattanni, mert
a zsír ragad. Zsíros fele kerül a szőnyegre, úgy is marad, mert a zsír ragad!
3./ Ha lapjával esik le okfejtést, vezesd le Te Tisztelt Olvasó. 
Konklúzió:  Logikával belátható, hogy legalább 80 %, vagy még több annak az
esélye, hogy a zsíros kenyér a zsíros felével (a vajas a vajas felével)  marad a
szőnyegen (és nem esik a szőnyegre!!) 
[Ám ne vegyél mérget arra (mert az ÉLET mindennél fontosabb, még a hülye
fogadásoknál is!!!), hogy soha nem fog megtörténni az, hogy a zsíros kenyér a
vajas felével, a vajas kenyér a zsíros felével marad a szőnyegen, még akkor is, ha
nem azzal a felével ért szőnyeget.] Ez tehát nem balfékségi törvény!!!

De mégis!!
Hiszen ahhoz,  hogy ezt  az  okfejtést  le  lehessen vezetni,  valahol valakinek le
kellet ejtenie azt a zsíros-vajas kenyeret.  És vigyázz!! Te leszel az, aki leejti, ha
nem figyelsz oda, hogy mit csinálsz. (Főleg ha a főnököd lakásavató partiján,
arra koncentrálsz,  hogy hogyan dicsérd túlbuzgón a  szépen,  ízlésesen egymás
mellé helyezett könyveit -még a színhatás is milyen jó- a vadonatúj könyvtár-
szobájában, a természetes anyagból -mert figyel a főnök a részletekre-, ezért i-
gen drága  pénzen  vásárolt  szőnyegen állsz,  és  paprikás-zsíros  kenyeret  maj-
szolsz, kovászos uborkával, vagy paradicsommal.)
 

"Ami el tud romlani az el is romlik"

típusú igazságok, pedig a legtermészetesebb dolgok a világon, többek között a-
zért is mert:  Semmi  sem örök; csak: MONA LISA totál semleges mosolya.
A fenti tézissel tehát nem lehet problémád, hacsak az nem, hogy a lehető leg-
rosszabb pillanatban következik be. Tehát erre készülni lehet, és kell:
- vagy belenyugvással:
                    -lesz, ami lesz, hagyod Mr. MURPHY-t dolgozni
                    -vagy  kiszúrsz  Mr. MURPHY -vel és direkt Te rontod el, elvéve a 
                      kenyeret tőle,  de ezt nem ajánlom,  mert  ez a negatív szélső érték,
                      (-tuti a bukás -tuti a boldogtalanság!!)
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- vagy körbeugrálással:
                     - Javaslatom szerint védekezz a negatív szituációk bekövetkezése 
                       ellen!!

Hogyan? Minél fontosabb a bemutató számodra, annál körültekintőbben, annál
magasabb biztonságot megkövetelve, annál vadabbul! Mr.  MURPHY is vadul!
Légy résen! Engedd dolgozni az életösztönödet!  Legyen legalább két, de in-kább
három garnitúrád csereszabatos alkatrészekkel (gép,  monitor, egér, klavia-túra,
nyomtató. Ha valamit kihagytam,  az  fog
elromlani,  vagy  már az  romlott  el  Ne-ked).
Mielőtt  odavi-szed [persze  mindegyi-ket
másik  útvonalon, másik autóval [egy bal-
esetnél  valószínű mindegyik  tönkremegy
(ha  egy  kocsival  vi- szed,  nem ér  oda  idő-
ben,  mert  beszorul  a csúcsforgalomba)]]  Te
teszteld  mindhármat legalább  egy  órán  ke-
resztül.  Ha  rábízod valakire  a  tesztelést,
mindhárom  gép  u- gyanazzal  a  hibaüze-
nettel  száll  el,  mert akire  rábíztad  a  teszte-
lést,  elkeféli.  Még megoldás lehet a negye-
dik komplett (complette??) garnitúra, amit eldugtál Pác Tivald elől!  Tehát mi-
nimum négy a tuti!! 
Nincs vége!! Jönnek a külső körülmények: Áramkimaradás (generátor 3 db). A
hely nincs lefoglalva. Nem mentek ki a meghívók (minimum 3 postai, egy kéz-
besítve). A biztos, a tuti, ha Te viszed, mert Pác Tivald eltéved már az elsőnél, és
nem tud felhívni, hogy változtathat-e a kiviteli sorrenden. Ő nem avatkozik be,
visszajön  a  levelekkel  az  irodába  inkább.  Kimentek,  -de  rossz  helyre.  Meg-
kapták,  de nem azok jönnek el,  akiknek igazán szólna a  bemutató,  a  rosszul
megfogalmazott meghívó miatt. 

ÉS MÉG EZER APRÓ TRÜKKJE mR. murphy-NEK.

Ha megmondod a fentieknek mi a konklúziója, meghívlak egy dupla adag fagyi-ra
ott, ahol akarod, mert én nem tudom.

Apropó! Mindenki nem, de talán sokan tudnak Mr. Murphyről az amerikai re-
pülős tisztről, és Mr. Arthur Blockról a MURPHY törvénykönyve írójáról. Én is
csak onnan, hogy annak idején olvastam az IPM magazinban róluk, mégpedig a
következőket:
A. Block az okosságok összeírója számtalan korábbi vállalkozásába belebukott
(egészen  magas  számra  30-40  emlékszem),  -mert  Ő  még  nem  ismerte  Mr.
MURPHY törvényeit, és feltehetőleg elég figyelmetlen ember lehetett, abban az
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időben. De jött a szikra és összegyűjtötte a törvényeket! - a  sajátjait! Már csak
nevet kellett találni.
De  lehet  hogy a  szikra  a  következő  történet  volt  (szintén  az  IPM-ből):  Mr.
Murphy amerikai repülős százados -ha nem csal az emlékezetem, de ez most
mellékes. Szokásos, időszakos rutinvizsgálat az egészségügyi központban. 49, de
lehet, hogy rosszul emlékszem a számra, de a nagyságrend stimmel- elektró-dát
(nem műszakiaknak: érzékelő akármit) erősítenek fel rá. A számítógép rög-zít és
értékel:  Minden  eredménye  pozitív.  Azaz  századosunk  most  éppen  már  rég
kómában, (agytevékenysége zavaros, szívritmus elégtelen, veseműködés no-kedli
májfunkció  értékelhetetlen,  stb.).  De  nézd!!........Beszél!! Valami  bibi  van!
Okoskáék rögtön tudják, hogy rosszul működik a computer (számítógép). 
Ellenőrzik. -Jó; ....Akkor a program. 
Ellenőrzik. -Jó; ....Akkor a kábelcsatlakozások. 
Ellenőrzik. -Jó; ....Akkor a rögzítés idején valami bezavart. 
Újra elvégzik.  Eredmény ugyanaz. Az érzékelőket nem ellenőrzik, mert olyan
kicsi a valószínűsége annak, hogy egyszerre romoljon el 49 valami, hogy a lottó
ötös ehhez képest még a Te oldaladról is tuti. Ez a szám az alábbi (kimondhatat-
lan, mert nincs rá szavunk, de lehet, hogy van- nemtom):
1/66 009 724 686 219 600 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Valószínűtlen. Persze...................................... a Te oldaladról. De nagyobb, mint
99,999999% Pác Tivald oldaláról, aki mind a 49 elektródát tartalmazó dobozt egy
közepesen erős elektromágnes hatókörébe rakta. Az lenne a csoda, ha az e-gyik
megúszná ezt a sokkhatást!! Persze nem egy erős mágnes közelébe, amitől mind
totál  elnyekken.  Így  legalább  mérnek,....................................................csak
hülyeséget! Ennyit A. Block-ról és Mr. Murphy-ről.

Mr.   MURPHY    törvényeit  körbe  lehet  ugrálni,  de  annulálni nem lehet őket!!

Képzeld a fenti szituációk helyébe azt, amikor valakinek mondasz valamit, vagy
nem mondod, -csak csinálod, és ráadásul nagy a háttérzaj. 

"Amit félre lehet érteni, azt félre is értik!!"

Jelen  pösszenet  szempontjából  ez  az  egyik  igen  fontos   mondanivalóm!! 
( Meg  az,  hogy  most  töltőtollal  firkálsz  ebbe a  könyvbe,   mert így szereted.
Mikor  ideérsz  kifogy.   Figyelmetlen  voltál,  már  csak egy  patronod van.  Mr.
MURPHY  már ugrik is: természetesen a  csere  alkalmával  -már  csupa  tinta
vagy  a  próbálkozásoktól-  derül  ki,  hogy  beszáradva.   De  körbeugrálod  Mr.
MURP-HY-t csuklóból, mert van egy másik töltőtollad is, amit ugyan nem sze-
retsz, -mert rá kell nyomni, de töltőtoll!! Ma reggel -mert, most hajnali 3 óra van-
el ne felejts töltőtollpatront venni!!............................Este 2330 elfelejtettél!)
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A következő, szintén nagyon fontos téma, -ha azt hiszed viccelek, hát viccelek
is-, de ha elmész mellette kellő megemésztés nélkül gáz lesz! Nem csak ott, ahol
természetes -a WC-n, hanem az életben is!!
Ezt a játékot -, mert tudod:

JÁTÉK AZ EGÉSZ VILÁG!

- úgy hívom: Szélső érték játék.
Ezt lehet előre, hátra, oldalra, alá-főlé, fejre állva, oldalra fekve, másik oldalra
fekve, felállva, leállva, stb. játszani.
Lásd: módszertani útmutató BKV előtti randevú, vagy rendez-vous, vagy randez
vus??? a fene emlékesződik má rejá.

(Figyelmetlen voltál -nem vettél kaját, esik az eső, éhes vagy, csak két száraz kifli
van otthon, kénytelen vagy száraz kiflit rágcsálni.) 

Általánosítva (indugcijózva):
Figyelmetlen voltál, kénytelen vagy száraz kiflit rágcsálni!!!

                                                                     És ez nem vicc!!!

Ha jól kalkulálod ki a két szélső + - (nem matematikusoknak: plusz mínusz, vagy
ha úgy tetszik: pozitív és negatív szélső) értéket egy adott szituációban, mindig
intelligensen fogsz viselkedni előre, hátra,  oldalra,  alá-főlé, fejre állva, oldalra
fekve, másik oldalra fekve, felállva, leállva, stb., mert az igazság valahol a két
érték között  lesz.  Ahhoz hogy az  igazi! szélső értékeket  kikalkuláld, né-hány
dologra szükséged van. Először is információkra. Ezeket lehet tudni (Pl.: esik az
eső). Ezeket lehet sejteni. 
[Pl.: Meglested a Ténsasszonyt a fürdőszobában, de nem állt megfelelő szög-ben,
így csak következtetsz, hogy fiú-e vagy lány. Azért vigyázz!! a legvalószí-nűbb
következtetéssel is, mert Mr.  MURPHY nemcsak nagy mókamester, de ügyes
mozigépész is!! Egészen mást láttat, mint a valóság. Pl.: Férfi a Ténsasz-szony
-vagy  annak  látszik,  -vagy  az,  de  nőnek  látszik  stb.  Egészen  a  legvadabb
dolgokig. Pl.: Nem férfi és nem nő: Eunuch. Ez a megoldás már egész közel jár-
hat az igazsághoz, -vagy nem. Ha akarod, színezd tovább én meguntam, pedig
lehetne Pl.: UFO gyilkos. Nagyra nőtt kerti törpe, és mint ilyen semleges nemű, 
-kivéve, ha ott van mellette Hófehérke -a NŐ, akkor viszont: FÉRFI. .........  A
TÉNSASSZONY FÉRFI!!......................-na elég volt!]

A fenti eszmefuttatás  után figyelmeztetlek: vigyázz azokkal,  akik meg vannak
győződve saját magas intelligenciájukról, mert nem kérdeznek -tudnak. (Pedig a
nem tudás sokkal üdvözítőbb elmeállapot mint, a rossz tudás!) De Te ked-ves
Olvasó biztos megkérdeznéd a Ténsasszonyt, hogy ő tulajdonképpen micso-da:
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UFO gyilkos?, eunuch?, nagyra nőtt kerti törpe?, férfi?, nő?  Ha fejen vág, ne
csodálkozz!!! A legvalószínűbb válasz az, hogy nő. De ha nem az, akkor is azt
mondja.  Az a  szerepe  az  UFO gyilkosnak  is,  hogy eljátssza  a  Ténsasszony
szerepét. Tehát azt tanácsolom, várj egy kicsit. De ha életre veszélyesnek ítéled a
helyzetet,  védekezz!  Nemcsak  Mr.  MURPHY -mint  második  közellenség,
-hanem a Ténsasszony, mint UFO gyilkos ellen is!! (Láttad már a valószínűségi
oldalakat, és az ÉLET mindennél fontosabb!!) 

A tettei majd elárulják !!!

De azokat meg nehogy félreértsd!!! Ne ronts ajtóstól a házba, még akkor sem ha
azt látod, hogy apró zöld emberkék jönnek hozzá látogatóba, akiknek öt szemük
van. Várj, hátha a pozitív szélső érték is bekövetkezik: Kiderül, hogy nő, mert
a másnapi kukucska alkalmával már megfelelő szögben látod.

Egy kicsit még megkeverlek:

Bizonyos szituációkban apró, vagy aprónak tűnő jelekből, -ahogy én hívom mo-
zaikokból- össze tudod állítani az egész képet, -ha van benne gyakorlatod. De
Mr.  MURPHY-t azért kalkuláld. Ha esetleg még kérdezni is tudsz az remek!
Mrs.  Ténsasszony a kérdésed után nem vág fejen, hanem -mert elhiszi neked,
hogy nem gúnyolódni akarsz vele, hanem (Pl.: félsz az UFO gyilkostól)- ráültet a
térdére, kedvesen elfenekel, úgy, hogy azért ne fájjon és elmeséli élete történe-tét.
Amiből megtudod, hogy azért ilyen szexisen (6isen???) dundika, mert bána-tában
rengeteget nassol (naschol??) ugyan, de sokat is dolgozik. Ettől a beszél-getéstől
viszont jól összebarátkoztok és már eszedbe sem fog jutni, hogy ku-kucskáld őt a
fürdőszobában.  Egyébként  is  rádpirít,  hogy  tudja,  mit  csináltál,  de  azt  is
elmondja, hogy ez nem főbenjáró bűn, (sőt ?!) csak szemtelenség. 

Na ennyit a mozaikokról! Pedig még azt meg sem említettem, hogy néha, két-
három játékdoboz tartalma is össze tud keveredni. Akkor aztán játékos a talpán,
aki kirakja ezt puzzlet, vagy pazlt, vagy pazzzzlllt, -főleg, ha érkezése van ebéd-
re Mr. MURPHY-nek is.
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Az én spiritualitásom lényege:
Létezik nekem: Kollektív TUDAT, Felettes ÉN, tudatos én, tudat alatti. 

Kollektív TUDAT: Az agyak által kibocsátott  információk halmaza az agyhul-
lámokon keresztül, amely a többi agy számára érthető kommunikációvá áll ösz-
sze, fejlettebb szinten, mint az internet, és jóval nagyobb hatással a Felettes ÉN-
edre, mint gondolnád.

Felettes ÉN: Az agyad elkülönült érdeke, hogy sokáig és boldogan élj. Aki irá-
nyítja vegetatív és szomatikus rendszereidet,  - visszaható módon-,  akitől függ,
hogy Te milyen vagy a valójában. Döntsd el, milyen akarsz lenni. Ha kivihető és
hallgatsz az ötleteire, amiket az eszedbe juttat, olyan leszel! 
De vigyázz az emberi hibáidra! Neki az a feladata, hogy Te BOLDOG légy,
mert akkor működsz jól: a szervezeted, az agyad, a mindened akkor van toppon
-topon......hm?! És a Felettes ÉN elég lusta. Nem szeret folyton javítgatni. Erre
neked kell rávenned őt, az  a  karatoddal!!! Megad Neked mindent, amit akarsz,

de nem biztos, hogy úgy, ahogy akartad. A Kollektív TUDAT-tól -ha hibás vagy-
a felettes Én-en keresztül hibásan fogod megkapni.

Nem lesz részed az igazi boldogságban!!!
(Már az én értelmezésem szerintiben)

A Felettes Ének "kotyognak". Csak Te nem hallod, mert le vagy béklyózva az
ÉN-nel. "Miki és Miklós" közötti kapocs erősítése talán segít igazi hangjának
meghallásában Neked. De ne ess hasra tőle!! Az ötlet az övé, a megvalósítás ne-
héz munkája a Tiéd!! Sőt a habitusodé is!!  Sőt a hibáidé is!! A Te örömöd, az Ő
öröme is, mert arra van programozva, hogy Te BOLDOG légy.          

Ha becsapod, becsap!!! -és Tied lesz a boldogtalanság!!!

Mivel Te meg vagy győződve szándékaid tisztaságáról megkapod, amit "meg-
érdemelsz".  Ha hülyén akartad, hülyén fogod megkapni! A rossz szándék azért
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nem működik, mert azt  a célt Te is rossznak ítéled, és mint ilyet "nem
érdemled" meg annak elérését.  De itt  jön a  bibi,  ha tévesen jónak ítélsz  egy
másnak ártó célt; árthatsz! -akaratod ellenére! 

Ego-Én "a tudatos": Ha nem hatsz vissza tudatosan felettes  ÉN-edre,  ha nem
kontrollálod tudatosan azokat  a  dolgokat,  amiket  eszedbe juttat,  ha nem gon-
dolsz bele azok hatásába tudatosan, amiket eszedbe juttat, csak felső szintű ösz-
tönlény maradsz!! Megkapod, amit kitűztél, de nem lesz Tied csak az a boldog-
ság,  amit kitűztél  magadnak,  valamikor. (A benned lévő életösztön  -"világe-
gyenlet"-  segít céljaid elérésében) Az én boldogságom csak akkor lesz a Tied, ha
véletlenül azt tűzted ki, valamikor, vagy ha tudatosan 5-6-7 dobozos, saját hibáit
ismerővé tudsz válni.

Tudat alatti: mély tároló hely -információk, programok, [(sz.tech: merevlemez)
(Vigyázat! Az alap és kiegészítő programok, a programok által használt alap és 
kiegészítő tudások is itt tárolódnak, módosulnak! -még alvás közben is!)] táro-
lására.

Jön egy fikció: 
(Utálod ezt a másik töltőtollat, mert rá kell nyomni, és még így sem ír rendesen. 
Áttérsz golyósra.)
Éppen-hogy kialakul a felső szintű ösztönnel rendelkező -két lábon járó törpe,
már a többi, akkor élt lényhez képest törpe. A nagyobb, erősebb, kevesebb élet-
ösztönnel rendelkező törpék nekiszaladnak a mamutnak. Majd ők megmutatják ki
az úr a placcon. A mamut nem érti ilyen még nem volt, és plutty eltapossa ő-ket.
Az eltaposott törpék agya által kibocsátott hullámokat veszi a többi, -még nagyon
"fehér",  és  ezért  még  érzékeny  agyú-  törpe.  A jó  életösztönnel  rendelke-ző
törpék, akik érzik a fájdalmat -az agyhullámokon keresztül, levonják ugyan-azt a
következtetést:  Fejjel  a  mamutnak  szaladás,  -az  előbbi  élmény után-  nem a
legkifizetődőbb sportág. Ezt együtt is tudják -agyhullámok, vétel-. Beszéd, mu-
togatás nincs, az későbbi kommunikáció. Együttműködnek. Az egyik megérti, mit
csinál a másik -agyhullámok, vétel-. Vadászat: -agyhullámok, vétel-. A bar-lang
körül is van tennivaló -agyhullámok, vétel-.  Utódnevelés -agyhullámok, vétel-.
Tűzrakás  -agyhullámok,  vétel-.  Stb.  Évszázadok  telnek  így,  kialakul  egy
kommunikáció. De sok törpe leesik a szikláról, mert -agyhullámok, vétel- miatt
nem tudja, hogy Ő, vagy valaki más akar e jobbra lépni, hát lép. ZUTTY -és le-
zuhan a szakadékba. Az örökít, aki elkülönül, és így életben marad, -legátolva
kollektív tudati részét. Lehet, hogy éppen a lehullott, és megerjedt gyümölcsök
hatására? És kialakul: Árpi a vén piás -mint, a kollektív tudattól független törpő
törpe. 
(2003.08.14.: Vettél egy másik jó töltőtollat is!! Beee!! Nem lesz a MURPHY úr
mirajtunk!!)
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Most jut eszembe. Az első részben néhány fogalom meghatározása kimaradt. Pl.:
ÉRDEK (Most gondolkodom, mert így magától nem jut eszembe semmi. Sétálok
egyet...... Sétáltam... Sőt most már 2x-1-et is.) 
Talán: egy számodra ideális állapothoz szükséges körülmény. 
Megnézem a szótárban: Valakinek a hasznát, javát szolgáló fontos dolog.
Nekem most ennyire futotta. Ha jobb ötleted van, értesíts. De siess, mert egyre
jobban tetszik Nekem -d!!

Ha  még  mindig  nem  vágtad  be  a sarokba ezt a két izét állati szívós vagy!

Vigyázz a megaláztatással!!! Ez mind a hétszintű lényedet érzékenyen érinti. Ha
eltűröd,  gömbölyödsz,  és  már  nem  karcolsz!!  Csak  ha  elhatározod  erősen!
Rengeteget dolgozhatsz a kijavításon. De ha jól csinálod, ELÉGTÉTELT kapsz.
Ez  pedig  -ne  hidd  el  nekem-  az,  hogy  mindenkit  meg  tudnál  verni  a  saját
fegyverével, -ha akarnál. Azért a mamutot nem ajánlom, buta, konok, és baromi
nagy, az életedre tud törni, minden fenyegetettség érzés nélkül. Ezért már nincs jó
életösztöne. A nagysága miatt. Talán ezért fog kihalni mire Te megszületsz. Akkor
inkább próbálkozz vele, a Te fegyvereddel: ......az eszeddel. 

Egyenlőtlen küzdelem mindkettőtöknek, tehát a feltételek azonosak!!!

Miért akarsz beteg lenni? Szól az ... kontroll egészséggel foglalkozó tanításának
alapkérdése.  Helytelenül látsz,  értékelsz,  viselkedsz,  csinálsz  valamit,  -még a
saját szempontodból is, csak nem tudod- válaszolja az író-úr-ül-áll-fekszik.
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Jön egy titi: Minden fontos kérdésre tudhatod a választ, habár a televízió mű-
veltségi versenyében Te sem jutnál tovább az ötödik fordulónál, vagy addig sem,
akárcsak az író-úr-ül-áll-fekszik.

Hogy célod elérd -az igazi BOLDOGSÁGOT, -már az én értelmezésem szerin-
tit, tudnod kell tudatosan a saját hibáidról!! Minden hiba rád rak egy szemüve-get,
amin keresztül látod például  MONA LISA totál semleges mosolyát.  Ha nem
tudsz róla, hogy hiba, sőt büszke vagy rá VÉGED!!! Az igazi boldogság helyett
felettes éned megvezet, és Tied lesz a megbocsátó SZERETET. Sőt ha túl nagy
a szintkülönbség a SZERELEM. A szerelem azonban illékony anyag-ból van, és
ha életben marad, -ép elmével: ott marad melletted, akinek semmi köze hozzád.
Jön a magyarázkodás,  jön a vita, veszekedés,  meg nem értés.  Azt sem tudod,
miről beszél, Te boldog voltál vele- Ő nem?...............Jé!! Csak ben-ned lehet a
hiba.  Benned  is  van!!! Nem  vetted  észre,  hogy  nem  lép  le  időben  a
szintkülönbségek miatt. Jön a válás, jön a harag, vagy negatív szélső értékként
számodra az egyedüllét.
A hiánya. Később a megalkuvás.

Ha az első izét, meg ezt az izét idáig képes voltál megérteni, de tényleg, vala-
mint fel tudod ismerni saját  hibá(i)dat,  -és  azt,  hogy zömmel melyik dobozba
kerülsz, főleg új meg új szituációkban: Bármelyik neked tetsző FÉRFI-nak NŐ-
nek -aki elment veled táncolni, -aki felkért táncolni –méltó, kicsit, vagy nagyon
elnéző, de BOLDOG társa tudsz lenni. (Kivéve, ha Mr. MURPHY közbenjárá-
sára: Akit felkértél, aki felkért: férjezett-nős, vagy szerelmes, és csak imád tán-
colni,  vagy  annyira  piás,  hogy  nem  lát,  vagy...,  vagy...,  -már  ismered  Mr.
MURPHY-t; kalkulálj!!)
Pusztán  hibáit  kell  kordában tartanod, cipődobozméretét kell
alapul  venned,  és  a  megfelelő! kalkuláció  után  irány  a
BOLDOGSÁG.  Vigyázz  azon- ban,  ha  rosszul  kalkulálsz,
megszereted. Ha nagyon rosszul, szerelmes leszel  bele.  (Ered-
ményt Lsd.: fenenennenen)

Figyi!!:
Ha Te nem neveled önmagad tudato-   Ha Te nem neveled önmagad tudato-
san, egész életedben romlani fogsz!         san egész életedben, romlani fogsz!

Ha  rá  akarsz  jönni  a  saját  hibádra,  nézd  meg  MONA  LISA  mosolyát.
Amilyennek látod, olyan vagy!!

Visszatérve eme intermezzo után a  BOLDOGSÁG-hoz: Ha komoly kihívásra
vágysz, szerezd meg partnerednek ezt a három izét -egy kötetben! [Én is meg-
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vettem minden partneremnek -akinek nem volt meg-, A. de St.-E. A KIS HER-
CEG című csodáját,  az emberi hibák tárházát-,  sőt CSABA-nak is. (Akinek
megvolt és átvert, hogy ismeri is, -abba szerelmes lettem.).] Fogj bele a bukta-
tókkal teli hegymászásba, hogy elérd: 

NE KELLJEN MEGBOCSÁTANOD NEKI SEMMIT!!
ÉS NE KELLJEN MEGBOCSÁTANIA NEKED SEMMIT!!

De vigyázz!!! Ne a legnagyobb hibájával kezdd,  mert véged!!! Hülye leszel a
szemében, sőt gonosz. Rosszindulatú és meg sem fog hallgatni, főleg ha a 3 do-
bozba csúszik be zömmel, és azt hiszi az a valódi érdeked, amit Ő lát annak. In-
nen már csak pár lépés -"a határ, s most Svédországban él"-, hogy őrültnek, e-
setleg butának tartson, mert azt fel sem tételezi rólad, -pedig én tudom, hogy Te
teljesen jóindulatú és teljesen intelligens vagy. Ha hiszed, ha nem!! 
(Ha valakinek sikerűt valaha ilyen flick-frakk, kérem, értesíjjen!! Szeredném ee-
tanúni a módszerd, mert nekem még nem gyütt ösze 1x-sem.)

Vörös István: 
                                                  "Kinek van igaza, igaza, 
                                                   Aki a másikat meghallgatja, 
                                          Annak van igaza".!!!!!!!!!

Itt állsz X évesen, baromi okosan, IGAZI!! társ nélkül. (A kivételeknek tiszta
szívemből kívánom, hogy maradjon is így!!!). Ráadásul elhatároztad, hogy nem
alkuszol meg többé, mert a kerek forma nem sármos. Ha nem vetted elég komo-
lyan saját hibá(i)dat, sőt büszke vagy rá(juk) a kő fogja visszatükrözni őket, és
abba belevakulsz!!
Azért Te tudod, hogy ilyen "baromi okosan" sem rossz az élet, mert rájöttél a
titkok titkára. Ha magadban is megtalálod a hibát, vagy a félreértések egyik o-kát,
már majdnem BOLDOG tudsz lenni, -de ehhez nagyon szívósnak, kitartó-nak
kell lenned. Akkor nem idegesítenek a többiek, nem lesz, aki piszkálódik, nem
lesz, aki érthetetlen viselkedéssel zavarba ejt. Keresd meg magadban azt az apró,
vagy nem is apró hibát, félreértés okát, mely az egész láncolatot elindítot-ta, vagy
nem állította meg még az elején.  Ha megtalálod NYERTÉL!!! Ha mást nem,
lelki békét, vidámságot, nyitottságot és azt a képességet, hogy tudsz örülni az élet
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apróbb-cseprőbb-nagyobb örömeinek is.  Ide már csak egy társ kell!! -az igazi
BOLDOGSÁG-hoz-, de azt megadja az élet! -hacsak nem mész el mellet-te a Te
hibád!!, -vagy dottore professzore (by:X.X.) Mr. MURPHY miatt.

Hibázni  persze  lehet,  hiszen  emberből  vagy  Te  is,  és  a  dologhoz  gyakran
csatlakozása  lesz  Mr.  MURPHY-nek  is,  hogy megtörténhessen  a  félreértés.
Ajánlom, ha nem vagy ZSENI a talpán tisztázd a félreértéseket még időben. Mert
még  a  ZSENI-vel  is előfordul,  hogy  átlátja
ugyan  a  káoszt,  ami  az asztalán  felgyűlt,  régi
és  új iratokból, elintézett és  elintézetlen
levelekből  áll  össze  -ha ZSENI vagy a talpadon
ne  tisztázd-,  de  jön  Mr. MURPHY egy fuvallat
képében,  és  kifújja  a legfontosabb leveled az
ablakon.  Talán  egy megfelelő  szintű
partnered hívó szavát. De az  is  lehet,  hogy nem
fújja ki,  csak úgy csinál, hogy összezavarjon.  A
zsüzsüben ott lehet még a hívó  szó,  de  rendet
kéne tenni, még a ZSENI- knek is!  

Persze elmondom neked azért Te is hibás vagy nemcsak Ő. Ha hibáztál, kérj
módot a javításra. Ha hibáztak veled szemben, adj módot a javításra. De ne
túl sokat. Ha úgy tűnik a számodra, hogy csak a másik hibázott, TÉVEDSZ!!
Vagy alapvetően Te voltál figyelmetlen, vagy nem tudtad rávenni egyértelmű
viselkedéseddel arra, hogy ne legyen Ő figyelmetlen veled!! Valahol hibáztál
tuti TE IS!! Ha akarod, kijavíthatod!!

Nem tudom, de Te sem, vagy ha igen, ÉRTESÍTS!!, hogy a következők, hogyan
jönnek a fenti téma után, de ez a jegyzetem akadt a kezembe és véletlen nincs.
Pedig jó lenne.  -Ha lenne!!
Az igazi emberré váláshoz kellett, hogy az utódnemzés élvezetté váljon a "hí-
mek" számára. Kellett!, mert így a gyenge, de firnyákos is motivációt kapott a
dologhoz. Képzeld el, ha nem így lenne: Csak a nagy, az erős, hatalmas jutna
hozzá a dologhoz, mert a firnyákos inkább firnyákolna, -nem érdekli a dolog,
mert jobb sakkozni, biliárdozni, ultizni,- és  nem kockáztatná a  harcot a  nagy,
erős, hatalmas ellen a dologért. Képzeld el ezt a társadalmat: A nagy, az erős, a
hatalmas a hatalomban, a munkában, példamutatásban. A dologra érdektelen nők
a háztartásokban gyermeknevelésben.
(Szélső érték virtuózoknak egy feladvány: nő igen-férfi nem, nő igen-férfi igen,
nő nem-férfi nem, nő nem-férfi igen.)
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FIGYELMEZTETÉS
Ha esetleg nem vetted volna észre a szélső érték kalkulációnál kicsit elnagyol-
tam a dolgot. A negatív szélső érték kivédése után megmaradó, negatív szélső
értéket is ki kell védened. Sőt az ennek elhárítása után megmaradó negatív szél-
ső értéket is, mindaddig, amíg pozitívvá nem válik a dolog a számodra.  De ne
sértődj meg, ha valakinek ez a pozitív érték még mindig negatív szélső érték;
-lehet, hogy neki van igaza. -A saját szempontjából egészen biztos!! -A Tiédből,
pedig neked!!  De vigyázz!!, ha Ő még távolabbi negatív szélső értéket akar el-
hárítani, mint Te, nem biztos, hogy hülye. Csak óvatosabb, és tapasztaltabb, vagy
egyszerűen jobban működik az életösztöne! Esélyt nem adni, még a legvadabb
negatív szélső érték bekövetkezésének: ez az igazi tuti!!

INTELEM:
Az  tud  erős  lenni  igazán,  aki  ismeri,  és  fel  meri vállalni saját gyengeségeit.

OKOSKODÁS:
Ha valamit nem tudsz, -kérdezel. Ha azt hiszed, hogy tudsz, de rosszat, jön dr.
MURPHY és olyan rendetlenséget eszkábál a fejedben, amibe belebetegszel, e-
setleg belerokkansz. Jobb esetben csak azt fogod hinni, tiszta hülye az egész vi-
lág, pedig leírtam Neked, hogy hülye az én vagyok -gyárilag.

Végére a jegyzeteimből (tényleg az enyémek, mint a korábbi gondolatok)  itt-ott
villamoson, buszon, HÉV-megállóban ülve, állva, térdelve, guggolva (képzeld egy
vak lány majdnem átesett  ezen a  hülyén, mert eszébe  jutott  valami és  a  leg-
nagyobb csúcsforgalomban nekiállt  letérdelve a  2  villamos megállójában leje-
gyezni, mert tudja, hogy a gondolat is ugyanúgy elszáll, ahogy az adott szó, ha a
körülmények megváltoznak)  amiket  lejegyeztem,  már  csak  pár  darab  maradt,
ezek:

JÓ?? TANÁCSOK (és miért pont itt??):

- Ne hidd, hogy a ....................  mind buta! Lehet, hogy csak kiröhög a hátad
mögött, mert átejt!! Mivel az ellenkező nemnél egyébként is sikeresebb, mint TE,
-tehát  meg is  teheti.  De  ezért  leállt  a  harcban,  elaludt  az  életösztöne.  Ezért
eltorzultak az ("Papa normális?" by: Laar pour L'art társulat) arányok.

Folyományok: (A. Block ötlete nyomán)
-  Ha  azt  hiszed,  hogy  bárki  számára  -jelen  állapotodban  elfogadható  vagy 
        Tévedsz! -mert otthagy, vagy megcsal.
-  Ha  azt  mondod  mindenkinek,  el  kell  fogadnia  olyannak  amilyen  vagy 
        Tévedsz! -mert otthagynak, vagy megcsalnak.
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-  Ha  nem változol kicsit,  vagy  nagyot bárki  kedvéért  -rajtad múlik mekkorát
        Tévedsz! -mert otthagy, vagy megcsal.

MÉG EGY FIGYELMEZTETÉS:

Ha figyelmetlenségből, vagy a rajtad lévő szemüveg miatt nem veszed észre, -a
boldogsághoz vezető úton-,  hogy egy lényeges,  vagy lényegtelennek látszó de
lényeges érdeket sértettél, vagy sértesz, nem leszel boldog, mert az utolsó utáni
pillanatban jön Mr. MURPHY és kitalálja, hogy nem lehettek boldogok, mert Ő
igen, de Te nem hordasz alsónadrágot-bugyit!!

MÉGEGY FIGYELMEZTETÉS:

Véletlenek  nincsenek,  csak  lusta  vagy  megkeresni  az  összefüggéseket!!

Gondolat22:

Ha nem találod meg hivatásod, tök feleslegesen olvastad el ezt az egészet,
még akkor is,  ha egyetértesz velem! Ha nem vagy elégedett  magaddal, nem
tudsz belépni a lefüggönyözött szobába, mert oda csak lelki békével megáldott
teremtmények léphetnek.

Felhívás!:
Ne bocsáss meg, csak ha garanciát ad arra, hogy ami téged sértett, az nem fordul
elő többet, mert megszereted. Ne bocsáss meg nagyon sokszor, a Te számodra
nagyon súlyos dolgokat, mert szerelmes leszel. De kérdezz! Ne tudj!
ÉSZREVÉTEL: Hazudni bűn, -ha lebuksz. Ugye Te is észrevetted már, hogy a
haverod, -barátnőd mindig saját magának hazudja a legnagyobbakat!

JÓ, TANÁCSOK?: (2)

Vigyünk  egy  kis  szint  a  dolgokba,  például  legyen  ez,  mondjuk
a ......................... ......................szőke szín. Ha hízelegni akarsz a szőke színnek,
idézz egy részt a fenti jótanácsból: "- Ne hidd, hogy a szőke mind buta! Lehet,
hogy  csak  kiröhög  a  hátad  mögött,  mert  átejt!!  Mivel  az  ellenkező  nemnél
egyébként  is  sikeresebb,  mint TE,  -tehát  meg is  teheti."  Ugye,  hogy minden
relatív!!! -még az idézetek is azzá válnak, egy ügyes-nyelvű mester tudásától. A
nyelvvel pedig vigyázni kell! Kétélű fegyverré tud válni, lehet (ugyanazokkal a
szavakkal)  a  gyönyörök sosem látott  kertjébe  küldeni  a  szőke  színt.  De,  ha
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tovább  folytatod:  "De  ezért  leállt  a  harcban,  elaludt  az  életösztöne.  Ezért
eltorzultak az (Papa  normális? by: Laar pour L'art társulat) arányok." Már azt
hihetnők, hogy visszarángatod. Pedig ez a valódi hízelgés az igazán intelligens és
szép szőke színegyednek, mert kiemeled környezetéből azzal a tulajdonsággal,
amellyel "fajtája" a  közhiedelem szerint nem rendelkezik.  Próbáld ki,  ha nem
hiszed!! De vigyázz!! Ha olvasta ezt a bigyót, vagy ne adj isten intelligensebb,
mint Te (amire az esély igen magas, ha kísérletezel a szőke színnel), ráfázol, mert
megvezet, mint a felettes éned, ha rossz célt tűztél ki. Beleesel, játssza majd a
hülyét, meggyőz Téged, hogy: buta. Kiröhög a hátad mögött, mert átejt!! Mivel az
ellenkező nemnél egyébként is sikeresebb, mint TE, -tehát meg is teheti.

                    ?????????:
                                            "Ez a nóta, nóta körbejár, 
                                              Ez a nóta, nóta mindenkire rátalál."

Egy idézet, de „nüansznyi” eltérésekkel:

„A legnagyobb őrültség az életben csak azt látni, ami a valójában, -nem pedig, azt
ami lehetne.”

„A legnagyobb őrültség az életben csak azt látni, ami a valójában, -azt pedig nem,
ami lehetne.”

X (ismeretlen). sz. „Életbölcsesség”:

Ha kopott gatyádból foltot vág Anyád!
   

Életlen baltával ne pucolj ablakot!
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S lobogó hajjal ne fuss a nap után,

még akkor sem, ha vár Ica: 

A géppuskalábú lány.

Created:    Pintér 
               n.t.
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Kívánom, hogy légy:

B O L D O G

!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Keresd meg megfelelő szintű partnered, hogy egymásnak NŐ és

FÉRFI  lehessetek!  Menjetek  egymás  mellett!  Legyen  meg

hivatásotok!  Legyetek  boldogok!  Neveljétek  gyermekeiteket

FÉRFI-vá és NŐ-vé! Ők úgyis intelligensebbek lesznek, mint Ti,

ha jól nevelitek őket! De boldog, kiegyensúlyozott emberek miért

ne tennék? Így előbb-utóbb mindenki valóban intelligens lesz ezen

a golyón!
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Egy konklúzió a lehetséges 8 milliárdból:
A rosszat, ami történik veled, vagy ne vedd észre, vagy saját módszereid alapján
tisztázd, mert eleve ROSSZ   szándék és UNINTELLIGENCIA nincs, csak va-
lamit elkeféltél a kalkulációnál, vagy nem egyértelműen viselkedtél. De vannak az
emberi  hibák!!,  -Neked  is!!,  van  félreértés!!,  van  megnemértés!!,  van  figyel-
metlenség!!, létezik Mr. MURPHY!!, és a szellemi, fizikai lustaság ezek kiderí-
tésére, -tisztázására!!

Végül  egy  rejtvény  mindenkinek  (most  véletlenül  THURPHY úrfi  nélkül),
nemcsak az űber okosoknak, akik ugyanolyanok, mint Te, csak ők azzá akartak
válni.

Minek rontjuk el folyton a kedvünket azzal, hogy igen gyakran, (főleg, ha
zavarba kerülünk, mert  nincs  megfelelő  információ,  vagy  valamiért  nem
értjük meg a másik viselkedését) inkább a negatív szélső értéket fogadjuk el
magyarázatként  -meg  sem  kérdezve  a  másikat,-  holott  a  pozitív  szélső
értékről is magyarázható a dolog, ha elég intelligensek, elég jószándékúak és
elég figyelmesek! vagyunk a másik megértéséhez.

Utolsó figyelmeztetésem: Ha a viselkedésre nem találsz pozitív magyarázatot 
benned, van a hiba!! -mert a másik a saját székében baromi jószándékú, és baro-
mi intelligens -persze a saját szintjén, saját hibáival-, csak téged néz másnak, e-
zért HARCOL!. Ha hiszed, ha nem!! Pedig most is, mint mindig, Te vagy az a 
másik, -és Te tudod magadról, hogy milyen jószándékú és milyen intelligens 
vagy!

Végül egy vers a bizalom problémájáról
(KÉRLEK! ! ! -játssz egy kis szélső értéket az -idővel, -térrel,

-házzal, -utcával, -kapualjjal, -térképpel, -stb. -val-vel a „vers” kapcsán!)

MEDDIG MÉG ? ! ?
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    Gyilkos! Kiáltott a Tüntető a hídon,
    Mert meglátta a Pufajkás fiát.
    Kinek apja még a múlton,
    Lelövette a Tüntető apját.
||: Meddig megy még? -Kérdem én csöndesen.
    Meddig megy még? -Sírom én csöndesen.  :||

    Tűz! Parancsolt a rémült Pufajkás,
    Mert meglátta a Tüntető apját.
    Kinek apja rúgta a halába,
    Csendőrként a Pufajkás apját.
||: Meddig megy még? -Kérdem én csöndesen.
    Meddig megy még? -Sírom én csöndesen.  :||

    Félelmtől lendül a csendőr lába,
    Mert emlékszik az apja halálára!
    Apját ölte előtte ki térdel,
    Kun alatt fojtotta meg, ..... kézzel.
||: Meddig megy még? -Kérdem én csöndesen.
    Meddig megy még? -Sírom én csöndesen.  :||

    Birkózik még a csendőr apja
    Ellenfele Béla katonája.
    Ki retteg a gyilkos vadembertől,
    Vademberként szúró fegyverestől.
||: Meddig megy még? -Kérdem én csöndesen.
    Meddig megy még? -Sírom én csöndesen.  :||

    Nagyapáktól kapott gyűlölettel,
    Élnek ma is lelkükben a perrel.
    Gyűlölik az ellent, pedig szeretettel,
    Bocsát meg az Úr is;…..türelemmel!
||: Meddig megy még? -Kérdem én csöndesen.
    Meddig megy még? -Sírom én csöndesen. :||

    Legyen végre vége! A durva beszédnek.
    Legyen vége! Az ellenségeskedésnek.
    Nagyapáktól kapott gyűlöletet sárba!
    A gyűlölködő nem SZÉCHENYI unokája!!!
||: Meddig megy még? -Kérdem én csöndesen.
    Meddig megy még? -Sírom én csöndesen.  :||          

          
                                                                                  ötödik vers 2003
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ZÁRSZÓ

Itt  most  megint  köszönetnyilvánítások  következnek  a  teljesség  igényével  és
monogrammal.  Akiket  elfelejtek  megemlíteni,  -mert  gyárilag  hülye  vagyok-,
azoktól elnézést kérek:

V.A.  -nak  köszönet,  hogy  a  "könyvek" és 2003 évi versek "katalizátora" volt.
K. M. felhívta figyelmem, hogy az intelligencia néha láthatatlan, sőt rejtőzködő.
N.B.  Sz.Cs. felhívták a  figyelmem, hogy a  lényeges és  lényegtelen nüánszok
megkülönböztetése milyen fontos.
F.R. felhívta a figyelmemet arra -míg nem szólt nem is voltam tisztában vele-,
hogy a nagy dolgok is apró nüánszokból állnak össze. (Igen hálás vagyok érte!)
Sanyi bácsi megtanított vitatkozni, -hogy majd belesüketültem-,  és  arra,  hogy
meg kell hallgatni mindig a másik felet is, hátha nem buta, vagy rossz szándékú,
csak a félreértés történt meg, vagy másik széken ül. (Pl.: előttem kontyosan a
moziban)
A.S. Sz.Cs. felhívták a figyelmem, hogy a káosz áttekinthető, de Mr. MURPHY
által az ablakon kifújt, vagy a szemetesbe esett és kidobott levél nem pótolható.
id.  M.K.  id.  M.K.-né felhívták a  figyelmem, hogy létezik a  hélium atom és
bizonyítékát adták a 6-7. doboz létezésének.
P.J.  V.B. felhívták a figyelmem arra, hogy dolgozz minimális hibaszázalékkal,
vagy hibátlanul, és dokumentáld le, -ha akarod, -én nem teszem, -csak ha nagyon
muszáj!! Annál nincs rosszabb dolog, mikor más hibája miatt, Téged "kefélnek"
le, és még azt sem tudod, hogy miért.
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Sz.I.  Sz.I. felhívták a  figyelmemet arra,  hogy az  ágyban a  teljesítmény, még
nagyon gátlásos embereknél is eléri célját, de vigyázni kell a természet, az Úr
rossz tréfái esetében, a ráfordított energiára, időre.
J.P. megtanította -majdnem az életem árán-,  hogy az érdekemet még idejében
érvényesíteni kell, mert ennek kalkulálására csak 4-5-6-7 dobozosok képesek.
H.B. P.M. felhívták a figyelmem, hogy nem szabad tartósan és csendesen a 4.5.
dobozban ülni, mert jó szándékú butának néznek. Mivel megszokják, később, ha
érvényesíteni akarod érdekeidet, megsértődnek.
[Apropó doboz.  Tiszta  lökött  vagyok! Egész  életemben fióknak hívtam az  itt
doboznak nevezett  szituációkat.  (Most  már túl sok  helyen kellene javítanom,
ezért nem teszem.) De ha az életben esetleg találkozunk, és én fiókot mondok -
dobozra gondolj, légy szíves, -kivéve, ha kiskanalat keresek.)
H.E.  J.P. felhívták  a  figyelmemet  arra,  hogy  egyértelműen  kell  viselkedni,
különben pozitív illetve negatív irányban is félreérthetnek.
J.P.  D.S. felhívták  a  figyelmemet  arra,  hogy vannak,  akik  -habár,  azt  hiszik
szeretnek,  helytelenül mérik föl  valódi  érdekeidet  és  ezzel  az  őrületbe,  vagy
halálba tudnak kergetni, főleg ha Te a magad módján szereted őket.
H.E. D.S. felhívták figyelmem arra, hogy a saját tökéletességünkbe vetett hit,
mily tökéletlenségig képes elvezetni az embert.
S.J. V.A. felhívták a figyelmemet arra, hogy vannak, akik nem ismerik föl a saját
legalapvetőbb érdekeiket sem. Kérem, segítsetek, hogyan tudnék nekik segíteni,
mert ez meghaladja szellemi képességeimet!!
V.A.  P.M.  felhívták a  figyelmem, hogy egyes  nők szárnyalási  képessége  oly
mértékben lenyűgöző, hogy az később Mással igen nehezen pótolható.
Sz.S.-né és Sz.S.-né azaz apai Nagyanyám és Édesanyám, akiktől azt a hallatlan
szeretetet kaptam és tanultam, amellyel képes lettem először úrrá lenni azon az
érzésen, hogy a másik buta, vagy rosszindulatú. Innen már csak egy ugrás volt a 
-NAPSUGÁR- és az a felfedezés, hogy mindenki a saját szintjén nagyon intel-
ligens, és nagyon jóindulatú.
Csakhát azok a fránya:
- fel nem ismert, sőt büszkeséggel megélt hibák, 
- dottore, professzore, européjen híres speszialiszt Mr. MURPHY,
- end -szaguk miatt ide nem illő- cipődobozok,
- a !!!SÉTRÉERLÉF,
- ja és a másokkal és önmagunkkal szemben is felmerülő figyelmetlenségünk
id. Sz.S. A "fater" (Édesapám). Nem is tudom mi mindenre tanított, hívta fel a
figyelmem, direkt és indirekt módon. De azt tudom, hogy tanításai nélkül ezt a
könyvet nem írom meg!! Pedig már több mint tíz éve halott!! -És még néha így is
vitatkozunk!!
Sz.S. ráirányította a figyelmemet mindarra, ami ebben a könyvben van, mert ez én
vagyok.

53



LICENCE SZERZŐDÉS (kiegészítés)

Figyalem! Figyalem! -Aki rossz lesz megvarem! A fentiekben leírt program,
(a módszertani útmutató, és a módszertani útmutató módszertani útmutatója)  az
én működési elvem!! Bármely részének engedély nélküli felhasználása súlyos
anyagi, erkölcsi, és virtuális konzekvenciákat von maga után. Amennyiben má-
sodik, -II. -2. -kettedik részét használatba akarja venni a gyakorlatban, a licence
szerződésben megjelölt  bankszámla számra kell küldenie  X forintot,  ($-t,  €-t,
stb.),  valamint engedélyt kell kérnie a használatra a +36-30-626-67-85 telefon-
számon,  vagy  a  szikszai21@freemail.hu  emilcímen.  Ellenkező  esetben  nem
engedem meg,  hogy bármely  részét,  bármely  gondolatát saját önös,  vagy
nemzetközileg elismert cél [pl.: humanitárius, -kivétel:  életmentés (mert az
élet mindennél fontosabb)] érdekében felhasználja!
Amennyiben  a  fenti  összeget  átutalja,  Engedélyessé  válik.  Az  Engedélyes  a
Szellemi  Terméket  és  a  kapcsolódó  nyomtatott  anyagot  nem adhatja  bérbe,
haszonbérbe, nem adhatja el, a használat jogát nem adhatja tovább, nem ruház-
hatja át, sem egyéb módon nem adhatja el.  Az Engedélyes nem fejtheti meg a
működési elv további részeit, csak az író-úr-ül-áll-fekszik -kel közösen. Ha az
alkalmazandó  jogszabályok  kifejezetten  megtiltják  a  fenti  korlátozás  al-
kalmazását,  akkor meg  kell  változtatni azokat,  mert  hüj(ly?)eségek,  vagy
marhaságok!! Az Engedélyes vállalja,  hogy nem teszi közzé a  Termék -vagy
előállítója bemérésének gyakorlati eredményeit!!
A Licenchez szorosan kapcsolódó csak az Engedélyeseket megillető!

ENGEDÉLY:

HIBÁZZ MÉG EGYET ÉS
FOGD RÁ:

SZIKSZAIRA !
(sorry, de kelletett!)
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Az író úr-ül-áll-fekszik utolsó vallomása:

Ha hiszed, ha nem Szikszai a világ hülyéje! 

Megírta ezt a könyvet, Mr. MURPHY-ról, a 

félreértésről, az emberi hibákról, javításuk 

lehetőségeiről.

Azt hitte feltalálta a spanyolviaszt !

Most már tudja: Tök hülyén előadta, azt 

amit Te már réges-rég tudsz !

DE ROSSZUL TUDOD !
Ha ezeket a hibákat a másikban véled felfedezni!

Nincsenek ezek a hibák. Csak   figyelmetlenséged 

van a másikkal, a tárgyakkal, történésekkel, sőt 

ami igazán fájóvá fog válni egyszer a számodra: 

Saját magaddal szemben is !!!
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Annak, akinek van szeme, hogy lásson,

Annak, akinek van füle, hogy halljon !

Hogyan legyünk itt és most - vagy egy kicsit 

később és távolabb - boldogok.

( rejtvény gyűjtemény )

(Ágbog)
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Vajon David Copperfield egy hallatlan hipnotizáló
erővel megáldott VIDEO-bűvész, vagy valami egé-
szen más?

M É G
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III. rész

Lektorálta:
PL.

Legeslegelső, többszörösen átdolgozott kiadás

2006
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Előszó
 

Ebben a részben kéretik minden mondat,  minden gondolat után  odaérteni: 

TALÁN

Erre azért kérlek, mert ezekben a kérdésekben még nincs álláspontom. E-
zek a kérdések eszembe jutottak, mert igen fontosak, nekem. Próbáltam va-
lamilyen választ  adni,  de  ismerethiány,  szűklátókörűség,  vagy  egyéb  hiá-
nyosságaim miatt nem tudom azt mondani, hogy a "véleményem szerint".

A véleményeimet egy belső vita alapján alakítom ki. Ehhez viszont tárgyi is-
reten alapuló érvek, logikai következtetések, az érvek és ellenérvek  súlyo-
zása szükséges.

Kérlek, segíts nekem a véleményeddel, gondolatoddal ezekre a kérdéseimre
a válaszaimat megtalálnom.

Ha segíteni akarsz, kérlek hívj a +36-30-626-67-85 telefonon, vagy írj emilt?
ímélt? e-mail-t? a szikszai21@freemail.hu címre.

Továbbra is:

Mélységes tisztelettel MINDENKI iránt:

Budapest, 2003. december 20 0900-21 0910

 Szövegjavítások lezárva:  2006-02-04.

Szikszai Sándor
az író úr ül áll fekszik
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Vajon a föld szerkezeti integritását veszélyezteti-e a szén, földgáz, és a kőo-
laj kitermelés? 
Talán igen, mert a föld belső nyomását biztosították, míg bent voltak. Csak hát az
anyagi lét minél magasabb szintjéhez, a többi ember közül való kiemelkedés-hez,
az ennek nyereségéből élőknek szükségük van erre,  még unokáik életteré-nek
kockáztatása árán is, vagy esetleges jó szándékuk ellenére sem gondolnak bele
ebbe a lehetőségbe. Pedig -angol tudósok szerint- közeledik egy üstökös, amivel
2013-ban ütközik a föld, és egy földrészt megsemmisít.

Hogyan  működik,  és  kell-e  működnie  az  emberek  között  a  természetes
kiválasztódásnak. (Vedd figyelembe, hogy az ember vegyes étrendű csúcsra-
gadozó!!!) Ha nem, vagy rosszul működik mi lesz a következmény? 
Talán most rosszul működik. Talán ezért romlik a férfiak X kromoszómája, mert
arra méltatlan genetikai állományú "hímnemű lények" is örökíthetik nem megfe-
lelő génállományukat. Ennek oka talán az anyagi javak meghatározó szerepe je-
len társadalmunkban. Ha az anyagi javak nem öröklöttek, akkor jó, mert teljesít-
mény kötődik hozzá.

Adott-e az emberek közötti természetes kiválasztódásra valamilyen választ
már eddig valaki, vagy valami? 
Talán igen (az általam ennek vélt válaszok):
-  A legrosszabb válasz a spártai; a Tajgetosz szikla bevonásával.
-  Talán a világvallások is erre válaszolnak, de talán nem jól, mert a papjaik leg-
               intelligensebb egyedeik- kizárják, ráadásul saját maguk, saját magukat

     intézményesen, a genetikai örökítés lehetőségéből. Másrészt, csak egy
     nézőpontot kiemelve rendelkeznek, osztályoznak, szelektálnak.

Az anyag-energia földi szintű rendezettségéről azt hinni, hogy az a létező
rendezettségi szintek egyetlenje: nagyképűség? 
Talán a földünk az anyag-energia egy másik rendezettségi szintjén egy elektron
egy fluor atomban. Talán az általunk elektronnak vélt anyag-energia rendezett-
ségi szinten is élhetnek, mint egy bolygón értelmes lények.

Ha van újjászületés, vajon mindenki, vagy csak az születik újjá, aki "meg-
érdemli" -és ha igen, mi a rendező elv? 
Mivel élni jó, talán csak az, aki "megérdemli". A rendező elvre nincs elképzelé-
sem. Illetve, talán akinek a "Kollektív Tudat", mint a többi ember Felettes Én-
jének "beszélgetése", "tanácskozása" megengedi. De hogy ott mi a rendező elv
arra tényleg nincs még tippem sem.
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Vajon az emberi faj genetikája szempontjából jó lenne-e a totális keveredés,
vagy a mai vallási, helyi, népi, kasztbeli, vagyonbeli stb. elkülönülés a jó?
Számoltam: (2)7=128. A mai Magyarországon legyen kb. egymillió nem vérro-
kon család (egy "család" kb. 10 fő). Ahhoz, hogy ne házasodjanak ma vérroko-
nok heted íziglen Magyarországon, (felmenő áganként egy gyermek születését 18
évre kalkulálva) 7*18=126 évvel ezelőtt 1877-ben (a kiegyezés után tíz év-vel)
128*1.000.000=128  millió  nem  vérrokon  családnak  (1.milliárd  280  millió
embernek) kellett volna élnie. Vagyis még Magyarországon is, ahol a történel-
münk, gazdasági helyzetünk miatt nagy volt a "huzat" (betelepülések  - kitelepü-
lések ), mindenki, többszörösen vérrokona kell, hogy legyen a másiknak!! 

Vajon JÉZUS és MOHAMED tanai nélkül is ölnék-e közel két évezred óta
egymást az Egyistenhitűek a Szentföldön -Szentföldért? 
Talán  nem.  Jézus  tanainak  tudható  be,  hogy  szétváltak  két  irányzatra  az
egyistenhitűek. Mohamed próféta tanainak eredményeként a kétfelé vált tanok
elágaztak a harmadik irányba. Mindhárom tanítás a sajátját tartva igazhitűnek és
ezzel akaratkanul is az ember genetikai állományának rongálása irányába hatnak
az elkülönüléssel.

Vajon a jégkorszakban legyengült fizikumú előember milyen "spirituális"
képességekre tehetett szert? 
Nem tudom, hogy szert tett-e ilyen képességekre, de nagyon szeretném tudni.
Igaz-e, hogy az aura folyamatosan változik a hangulattal együtt? 
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Erre talán egzakt válasz létezik, de én úgy gondolom, hogy igen. És mint állan-
dóan változó valamiből tartós és hosszú távú következtetéseket levonni: szem-
fényvesztés.

Elrontja-e fia férfiasságát az a NŐ, Aki magához méltatlan férfihoz megy
feleségül? -majd elválik. Fiának így nem lesz FÉRFI minta. És kiszúr-e így a
lányával, akinek majd nem jut FÉRFI? 
Talán teljesen helytálló, és ha az ember genetikai állománya változó, csak akkor
korrigálódhat ez a helyzet.

Vajon  a  bálna  azért  úszta  meg  a  vízben,  mert  nem  került  szembe  az
emberrel, vagy azért, mert nem harcol, vagy mindkettő? 
Valószínűsítem.

Igaz-e,  hogy  nem  szabad  lebecsülni  a  tök  hülye  egyedekből  álló  nagy
szervezeteket, mert a mennyiség átcsaphat minőségbe?
Talán igaz.
És talán az ellenkezője is: ha egyéb anyagi körülmények ennek érdekében dol-
goznak.  Az Európai  Unió  egyes  előírásait  tekintve  (melyekkel  igen tőkeerős
iparágakat  támogat -számomra érthetetlen megfontolásokból) inkább ennek az
ellenkezője  látszik kivetítődni: Teljesen normális emberek nagy szervezetekbe
tömörülve,  a  hülyeségek halmazát  képesek  elfogadni a  TŐKE, mint filozófiai
kategória, és mint gyakorlati kényszerítő erő súlya alatt.

Igaz-e: Aki nem a hozzávaló legjobb FÉRFI-t, NŐ-t akarja, az a számára
selejtből válogat?
Nem tudom, mert ez a többnejűség illetve a többférjűség felé mutat. Arra igen
kicsi az esély, hogy mindig, mindenhol, mindenki megtalálja a megfelelő szintű
társát. De nekem a delfinek monogám természete nagyon szimpatikus.

Vajon  tudják-e  a  NŐK,  hogy  a  szexuális  kielégülésüknek  ugyanolyan
látható!!! jele van, mint a férfiakénak? Mindössze meg kell keresniük egy
személyben rózsájukat és rókájukat, azaz lovászfiújukat és Casanovájukat?
Talán igaz.  Bár  sokan  győzködtek,  hogy ez  tévedés.  Lehet,  hogy nekik  van
igazuk. Sajnos ebben a dologban nincs autentikus személy, vagy tudós, aki erre
az igazi választ megadhatná. Nem tudom, hogy a jel minden NŐ-nél jelentkezik-e
megfelelő FÉRFI esetén.
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Az  ember  genetikai  állománya  állandó,  vagy  állandóan  változó?  Mi
szabályozza ennek a genetikai állandóságnak, vagy változásnak a mikéntjét,
vissza tudunk-e rá hatni? -az akaratunkkal? -vagy valami mással?
Talán állandóan változó.  Erre talán az egypetéjű ikrek adnak némi támpontot,
hiszen ugyanabból a "génalapanyagból" kiindulva már születésükkor mások. A
visszahatásra talán a genetikai állományban kapott "tudás" -ha van ilyen-, lehet a
bizonyíték.  Erre  visszahatni  akkor  önneveléssel,  tulajdonságaink  akaratlagos,
tudatos megváltoztatásával lehet.

Vajon  a  különböző  meg  nem  értett  szituációkból  adódóan  a  kollektív
TUDAT-ba  "küldött"  negatív  érzeteknek  van-e  a  többi  ember  számára
negatív hatása. Lehet-e ez, egy "rosszat" öngerjesztő folyamat?
Talán helytálló. Hiszen a Kollektív Tudat szerintem nagyon nagy hatással van
ránk. Az emberi "fejlődési" folyamat ezért ilyen vontatott.

Kihasználja-e  az  emberiség  a  kvantummechanikában,  kvantumfizikában
rejlő lehetőségeket?
Talán nem. Talán azért  érthetetlenek a  földi rendezettségi szinten a  törvényei,
mert nagyon ráálltunk a földi rendezettséghez tartozó fizikai-kémiai törvények
mindenhatóságának elfogadására. De ez egy másik rendezettségi szint, és mint
ilyen a mi szintünkön nehezen modellezhető.

Vajon Nostradamus által megemlített kék turbános antikrisztus, lehet-e egy: 
- békét teremtő, (kék szín: a béke színe)
- nem hívő (antikrisztus: mert nem hisz;)
- többnejű FÉRFI vagy többférjű NŐ? (turbános, tekert fejdísz: többnejűség, 
                 többférjűség jele)
Talán nem ez az egyetlen értelmezési lehetőség, de eléggé tetszetősnek tűnik a
számomra.

Igaz-e: Ha nem teszel meg mindent egy célért, -amit el akarsz érni-, semmit
sem tettél?
Elég érdekes és nekem logikusnak tűnő közelítés, de talán nem feltétlenül igaz. 

Vajon,  ha  a  delfin  olyan  létfenntartó  harcra  kényszerült  volna,  mint  az
ember a szárazföldön, ők lennének a "vízi emberek"?
Talán igen. Az ember fejlődésének áttekintése erre enged következtetni.
Vajon jelen világunkban a tőke uralkodik az emberiség érdeke fölött vagy
nem?
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Talán igen, de lehet, hogy az anyagi fejlődés az emberiség egyetemes éreke. Bár 
talán lehetne ezt  másképp  is  szervezni.  Nagyon esetlegesnek  tűnik az  egész.
Mintha nem is gondolkodnának ilyen kérdéseken azok, akiken sok múlik.

Vajon tudják-e azok a magukat intelligensnek tartó emberek, hogy, mikor
intelligenciájukra "ráül" valamelyik alapvető emberi hibájuk, milyen unin-
telligens viselkedési módot képesek felvenni?
Erről a véleményem a kérdés megfogalmazásában benne van.

Vajon  az  alábbi  három  tényező  szükséges  és  elégséges  feltétel  is  a
boldogsághoz:
Hivatás
Róka Rózsa
Csaba

Vajon  ennek  a  "könyvnek"  meg  lehet,   -kell   írni  a  "női"  verzióját  is?
Nem tudom.

                  .- Ft. 
Szint Alsó érték Probléma 

megnevezése
Felső érték

Spirituális
 Szint

Teljes elvetés Bigottság Mindent ez határoz meg

Felettes ÉN 
Szint

Nem hat rá vissza az 
Ego-Én

"Én a tökéletes"
ösztönös védelme

Teljesen uralja az Ego-
Én

Ego-Én 
Szint

Önértékelés teljes 
hiánya

Hiúság Túlzott Önértékelés

Társadalom része 
szint

Anyagiaktól való 
teljes elzárkózás

Birtoklási vágy Túlzott anyagiasság

Állatvilág része 
szint 

Teljes érdektelenség Szenvedélyesség Túlfűtöttség

Földi természet 
része szint

Teljes alázat minden 
és mindenki iránt

Hatalomvágy Cezarománia

Világmindenség Teljes Akaratosság Túlságos akarat, a 
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része szint akaratnélküliség lehetőségek ellenére
Intelligencia szint, vagy 
ahogy én hívom doboz

Érdekfelismerő képesség meghatározása

7 A külső vagy belső feltételek megváltoztatásának képessége, az 
érdekösszhang megteremtése érdekében

6 Az a képesség, hogy ha az ötös pontban leírt érdekütközésnél 
nem lehet megtalálni a közvetlen összhangot, képes legyen a 
külső körülmények azon rendezettségét megtalálni, amely 
lehetőséget ad minden fél számára elfogadható érdekösszhang 
kialakítására

5 Képes a 4 pontnál említett érdekek között az összhangot 
megtalálni

4 Felismeri a saját lényeges és kevésbé lényeges érdekeit, képes a 
másik lényeges és lényegtelen, vagy lényegtelennek látszó 
lényeges érdekeit felismerni

3 Felismeri a saját érdekeit, a másik érdekeiből csak azokat, 
amelyeket saját céljai érdekében dolgoznak, amiket 
"felpiszkálhat"

2 Felismeri a saját érdekeit
1 Nem ismeri fel a saját érdekeit

??????????? (Elnézést!):

" ÁDÁM, hol vagy ?
       merre csavarogsz ? "

Szikszai: És Te Éva??
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