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A MIGRÁCIÓ 

ÉLETTUDOMÁNYI KÉRDÉSEI 

A VESZÉLYES XXI.SZÁZAD TÜKRÉBEN 

 

Napjainkban szinte az egész világon társadalmi, gazdasági feszültséget kelt az, 

hogy nagy létszámú embercsoportok elhagyják otthonukat és más országokba, 

vagy földrészekre vándorolnak. 

A jelenség nem ismeretlen, a múltban, a történelmünkben mindig jelen volt a 

népvándorlás. 

A történelemben leírt népvándorlásokat tekinthetjük szükségszerűségnek és talán 

nem állunk messze a valóságtól, ha azt mondjuk: a történelmi népvándorlásoknak 

más volt a „biológiája”. 

A nagy ipari forradalmat követően módosult a népek vándorlása és a „biológiai” 

törvényszerűség mellett megjelent egy sajátos, az élővilágban egyedülálló 

„gazdasági, társadalmi” migráció jelensége is. 
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  London növekedése 

  

 

Eközben földünk népessége egyre növekedett. Az elvándorlások és a 

betelepülések esetében azt állapíthatjuk meg, hogy egy – nevezhetjük – területi 

népesség kiegyenlítődésnek, kompenzálta az esetenként felgyülemlett 

feszültségeket. 

A népesség viszont egyre növekedett, annak ellenére, hogy járványok, 

élelmiszerhiány, katasztrófák és háborúk is tizedelték az emberiséget. 

A rövid – inkább csak felvezető – gondolatokat követően napjaink migrációs 

helyzetének elemzésénél egy eddig még fel nem vetett szempontrendszer szerint 

próbáljuk megérteni, mi zajlik a környezetünkben, és nem utolsó sorban mire 

számíthatunk a jövőben.  
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A biztonságpolitikai, a közgazdasági, a politikai, a társadalmi stb. szempontok 

szerinti értelmezéseket napról-napra elemzők és szakértők hada fáradhatatlanul 

végzi úgy, hogy sokszor tarthatatlan és sok veszélyt magában foglaló helyzetekkel 

is szembe kell nézniük. 

A rövid gondolatmenet szakít az ismert társadalomtudományi módszerekkel és 

egy egyszerű, de ez idáig nem alkalmazott elemző szempont szerint vizsgálja a 

kialakult helyzetet. 

A módszer lényege, hogy a társadalmat nem, mint elvont fogalmat fogjuk fel, 

hanem a rendszerbiológiai alapelveknek megfelelőn a Társadalmat biológiai 

rendszernek tekintjük.  

 

A módszer alapjait 1987-ben már lefektették, idézet: 

„Ludwig von Bertalanffy pedig az 1950-ben megjelent Általános 

rendszer¬elmélet című munkájában meglehetősen pontosan megfogalmazta a 

rendszerek holisztikus megközelítését. Ebből is adódik, hogy a fenntartható 

fejlődés lényege nem lehet soha más, mint egy rendszerszemlélet, amely a 

Brunthland-bizottság által közzétett, s híressé vált „három kör” formájában 

visszaköszön. Ez a szervezet 1987-ben úgy közelítette meg a kérdést, mint három 

– a társadalmi, a környezet¬védel– Wiener és von Bertalanffy elmélete szerint az 

élő organizmusokat, kissé nagy szavakat használva: az emberiséget, illetve a 

világmindenséget kibernetikai összefüggésben kell vizsgálni. Az Általános 

rendszerelmélet természetfilozófiája szerint: az elemi összetevőkön túl mindig az 

egészet, annak kapcsolatait, kölcsönhatásait, a rendszer önszerveződését és a 

megismerési folyamatokat kell vizsgálni, ennek alapján kell meghozni a 

döntéseket. Mi a gazdasági – rendszer egymásra hatását.” 

 

Ludwig von Bertalanffy (1901--1972) 
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Abban az esetben, ha ez a megközelítés segíthet abban, hogy jobban megértsük a 

kialakult világ-jelenséget, akkor viszonylag egyszerű helyzetbe kerülünk, mert 

semmi más dolgunk nincs, mint a természet törvényeit be kell helyettesíteni 

bármely válság-szituációba, és azonnal rendszerbiológiai folyamatokat tudunk az 

eredményekből meghatározni. 

A módszer nem ismeretlen. A XX. század közepétől egyre több gondolkodó 

érezte úgy, hogy az emberiség a tudás és az alkotás kivételes képességét csak 

rövid távú érdekek mentén próbálja a végletekig kihasználni. 

Az elsők között fontos megemlíteni a Római Klub működését, idézet: 

„A Római Klub (angolul Club of Rome) egy nem üzleti szervezet, amely globális 

eszmecserét folytat különböző nemzetközi politikai kérdésekkel kapcsolatban. A 

szervezet székhelye kezdetben Hamburgban volt, amelyet 2008. július 1-jén a 

svájci Winterthurba helyeztek át. A klubot 1968-ban alapították. Az ötlet egy olasz 

gyáriparostól, Aurelio Pecceitől és a skót Alexander Kingtől származik. Aurelio 

Peccei akkor a Fiat és az Olivetti vezetőségének tagja és az Italconsult 

tanácsadócég elnöke volt. Alexander King a párizsi székhelyű OECD-nél volt a 

tudományok, a technológia és az oktatási terület igazgatója.” 

Ellentmondásnak tűnhet, hogy a Klub célkitűzése „nemzetközi politikai 

kérdésekkel kapcsolatos” elemzések készítése.  

 

Az alapító Aurelio Peccei 1981-ben kiadott egy könyvet, aminek a címe: 

„Kezünkben a Jövő”. Meglepő módon érzékenyen reagál a környezeti 

változásokra. Foglalkoztatja a népesség növekedése, a politikai, a közgazdasági 

elemzések teljesen egyensúlyban vannak a „biológiai” értelmezésekkel. 
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Említhetjük még a Lugánoi tanulmányt (jelentést) is, aminek szerzője és 

szerkesztője Susan George. A tanulmány címe megtévesztő lehet, mert a 

megbízásra íródott könyv címe: "Hogyan őrizzük meg a kapitalizmust a XXI. 

században".  A részletes tanulmányozását követően egyértelműen kiolvashatjuk 

az írásból azt, hogy minden – még a kapitalizmus is – erőteljesen függ az 

élővilágtól, tehát a társadalom biológiai rendszerként jelenik meg. 

 

Susan Georg 

A „luganói tanulmány" globalizációs krimibe illő írás. Az elemzés nem más, mint 

a liberális, a globális gazdaság szakszerű, statisztikai adatokra támaszkodó hideg 

kritikája. Annak a gazdasági ideológiának a leleplezése, amely saját bukását csak 

mások "kiiktatásával" képes elkerülni. Ehhez van szükség a "grandiózus népesség 

csökkentő tervre", amelyet a szakértői csoport végül a "titkos megbízók" asztalára 

letett. A mosolygós szép hölgy tanulmányát egy mondatban így fogalmazták meg: 

Halj meg idejében, ne okozz másoknak gondot. Ez elgondolkodtató, mert a 

népesség drasztikus csökkentése az élet tömeges megszűnésének sötét jövőjét 

vetíti előre. 

A kiragadott példák nem egyediek. A teljesség igénye nélkül még említhetnénk 

néhány olyan jelentést és tanulmányt, amelyekben a biológiai létünk jövőjét 

politikai, közgazdasági, jogi, vallási stb. elemzések kiegészítésével igyekeznek 

prognosztizálni. A problémafelvetés elméletileg minden esetben helyes, viszont 

láthatjuk és tapasztalhatjuk, hogy hibába minden jó szándék, ha a természet 

törvényeit nem veszik figyelembe. Az EMBERISÉG JÖVŐJE, időben és 

térben, az akaratunktól függetlenül változó természeti folyamatok miatt írják felül 

elképzeléseinket és szándékainkat. 

Néhány egyéb gondolat, jelentés tanulmány: 

- 2008-ban elindult a Braun & Partners Network által, nemzetközi partnerek 

támogatásával kidolgozott globális Good CSR 2008 program. 

- A Stern-jelentést 2006.október 30-án adták ki. Tony Blair brit 

miniszterelnök felkérésére Sir Nicolas Stern, a Világbank volt vezető 
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közgazdásza, az angol kormány pénzügyi tanácsadója elemzést készített a 

klímaváltozásról, annak lehetséges gazdasági hatásairól. 

- Az emberiség selejtezése elkezdődött: Ön túléli? Kivonatok Bill Gates, 

„Gats” alapítványi programból Ted Turner alapján 

Mint általában, a tanulmányokban soha nem veszik figyelembe azt a tényt, hogy 

a társadalom, csak és kizárólagosan biológiai rendszer. Az írásokban, 

tanulmányokban és a dolgozatokban van egy közös vezérmotívum, ami nem más, 

mint az, hogy az ember saját kára ellenére is felül szeretné írni a természet 

törvényeit. 

 

- A NASA szerint az emberiségnek annyi, Az Ecological Economics 

folyóiratban megjelent tanulmány röviden összefoglalva arra a 

következtetésre jut, hogy civilizációnk a szakadék szélén áll, méghozzá az 

erőforrások iránti fenntarthatatlan étvágya miatt. 

- "A Római Birodalom bukása, de a legalább olyan fejlett Han, Maurja és 

Gupta Birodalmak, ahogy számos mezopotámiai birodalom mind ékes 

bizonyítékai annak, hogy a fejlett és kreatív civilizációk egyaránt lehetnek 

törékenyek és mulandóak" - magyarázta a tanulmány eredményeit Dr. 

Nafeez Ahmed, az Institute for Policy Research & Development feje. 
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Tanulmányokban, mint láthatjuk nincs hiány. Az ezredfordulón, mint az 

élettudományok kutatója (elsősorban biológiai és környezet antropológia), 

ismerve a veszélyekre figyelmeztető intő jeleket következetesen a „Pannon 

Palatinus” társaság szellemiségének megfelelően gyűjtöttem a megtörtént 

eseményeket, amelyeket rendre biológiai rendszerelméleti módon dolgoztam fel. 

A tanulmányok, a dolgozatok, az írások tartalmi lényegét behelyettesítettem az 

élettudományok rendszerébe, azaz a rendszerbiológiába. Sajátos és meglepő 

eredmények születtek. 2008-ban a Pannon Palatinus kiadásában jelent meg a 

„Veszélyes XXI. század” című könyvem. 
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Visszatérve napjaink eseményeire, az aktuális adatok gyűjtésénél szembeötlő volt 

az anyag és az élet körforgásának egyensúlytalansága, valamint az azok által 

kiváltott súlyos kockázatok.  

Fegyelembe kell venni az élettudományi elemzések esetében azt a tényt is, amit 

az elemzők, mint vészforgatókönyvet tüntetnek fel. Visszatérő reménynek 

tudhatjuk be azt, hogy talán az előrevetített esemény mégsem fog bekövetkezni. 

Az események viszont –  sajnos – amelyek mint folyamatok meghatározhatóak, 

időben minden esetben be fognak következni. 

Idézet egy megjelent tanulmányból:  

A politikai és gazdasági okokból kivándorlók mellett a nemzeti közösségnek a 

menekültek egy új típusára is fel kell készülnie: az ökológiai menekültek 

problémája ugyanis egyre égetőbb kérdés, számuk 2020-ig elérheti az 50 millió 

főt. A folyamat beindult, minden nap a vándorló tömegekben megtalálhatjuk az 

ökológiai menekülteket. A számuk még nem ismert. Reálisnak tűnik az a becslés, 

hogy 2020-ig az 50 milliós szám emelkedni fog.  

Napjaink Európát érintő bevándorlási hullámaiban a „menekültek” tehát a 

biológiai lét veszélyeit is hordozzák magukban. A „Hadiállapot…” kép és a hozzá 

tartozó szöveges anyag a járványok terjedését vizionálja, ami nem csak vízió, 

hanem tényleges veszélyt hordoz magában. 

 

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közhasznú Tudományos 

Egyesülete az évezred hajnalán számos gondolkodóval és tudóssal megalapította 

a Pannon-Palatinus társaságot. A társaság a különböző tudományos szakterületek 

művelőinek alkalmat és keretet nyújt rendszeres eszmecserére a 

közgondolkodásról és a tudományról, valamint a tudományos ismeretterjesztéssel 

kapcsolatos kérdésekről. 
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A gondolat eredményeként létrejött a Pannon Palatinus társaság, amely célul tűzte 

ki, hogy a Római Klubhoz hasonlóan szigorúan tudományos igénnyel és 

alapossággal tárgyalja mindazokat a témákat, amelyekre a társadalom érdeklődést 

mutat. Kiemelés, néhány főbb kérdéskör:  

Globális ökológiai változások 

Klímaváltozás, Pandémia, Élővilág, Víz, Hulladék gazdálkodás, Levegő, Energia, 

Egészség, Élelmezés, Élelmiszerbiztonság, Környezetvédelem, természeti 

környezet. 

 

A kiragadott témakörök jól jellemzik, hogy napjaink súlyos társadalmi 

feszültségei mögött minden esetben az élet fenntartásának egyensúlytalanságai 

húzódnak meg. 

A XX. század végé felé vetődött fel az a kérdés, hogy a jelenlegi tudásunkkal 

mennyire vagyunk képesek a bonyolult és még kevéssé ismert biológiai 

rendszerek összefüggéseit feldolgozni, vagy csak alapszinten megérteni. 

Mindenki előtt ismert, hogy a XX. században főként a természettudományokban 

jelentős áttörést történt, elsősorban a fizikában és a kémiában. Az áttörést 

egyszerűen megnevezhetjük, az új tudományág a Kvantum mechanika (fizika, 

kémia) alapjainak lerakása.  

Az élettudományokban is jelentős tudományos felfedezések történtek, de a 

fizikához hasonlatos áttörés nem jött létre. A nagy fizikusok és kémikusok, Bor, 

Heisenberg, Erwin Schrödinger, Einstein, Plank, Szilárd Leó és még sok más 

tudóst, folyamatosan foglalkoztatta az élet rejtelmes világa. A biológia tudománya 

a kvantum mechanika, kvantum fizika és kvantum kémia eredményeit nem 

adaptálta az élettudományba, azt csak, mint alkalmazott technológiát fogadta be. 

Több mint harminc éves kutatómunkát követően, ha szerényen is, de sikerült egy 
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ponton megtalálni a kapcsolódást a kvantummechanika és a biológia között. 

Merészen és természetesen dühödt kritikák özönében a két tudományterület 

összevonásával egy lehetséges kvantumbiológiai elvet sikerült leírni, melynek 

címe: Hármas Elmélet. 

 

 

A kutatás nem elméleti síkon történt, hanem a természet vizsgálatára alapozódó 

megfigyelések és elemzések halmazából állt össze. A Hármas Elmélet átlátható 

és értelmezhető kvantumbiológiai folyamatokat ír le, amelyek az anyag és az élet 

körforgásának rendszerét teszik átláthatóvá. 
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A rövid kitérő nem azt jelenti, hogy az eredeti témánktól, mindennapjaink 

biológiai rendszereinek zavaráról eltereljük a szót, vagy azt még bonyolultabbá 

tegyük. A tudományok integrációjával és a körülöttünk folyamatosan zajló 

kvantumbiológiai folyamatok értelmezésével lehetőségünk nyílik arra, hogy a 

társadalmi problémákat, súlyos zavarokat, mint biológiai társadalmi rendszereket 

megértsük és azok folyamatait értelmezni, modellezni és prognosztizálni tudjuk. 

Egyre több tudós foglalkozik azzal, hogy értelmezze a természet „körforgását” és 

lehetőséget találjon arra, hogy a „megújuló” természeti folyamatok irányába 

terelje az emberi cselekvéseket. A szándék nemes és jövőbe mutató. 

Ezzel a szemlélettel egészen másképpen közelítünk olyan, mindennapjainkat 

meghatározó folyamatokhoz, amelyek értelmezhetetlenek, mint például az az 

elképzelés, hogy néptömegeket nagy számban más földrészre telepítenek át. A 

történelem szégyenfoltjai között találhatjuk a kitelepítéseket, az áttelepítéseket, a 

deportálásokat, a genocídiumokat.  

Mivel az élettudomány kvantumbiológiai szakmaiságát helyettesítjük be a 

társadalomtudományba ezért célszerű egyszerű és átlátható példákat felhozni. 

- Egészségügy, valójában betegségügy. Az egész világon az egészségügy 

kérdése a betegellátásra vonatkozik. Az elmélyült élettudományi 

tanulmányozás meglepő eredményre vezetett. A legfontosabb 

megállapítás, hogy a kérdéskör, egészség, vagy betegség, vagy az egészség 

fenntartása, vagy csak a lét fenntartása a teljes élővilágban mai ismereteink 

szerint az egyre növekvő világnépesség esetében is fenntarthatatlan! A 

társadalomtudományi és a közgazdasági szakemberek maximum 

elméleteket és vágyakat tudnak felvázolni, de magát a problémát még 

elméletileg sem tudják megoldani. Ezt a kérdés egy tanulmányban, mint 

nem értelmezhető jelenséget vetették fel, amerre a pénz megy, arra megy a 

betegség is. Ezen elméletileg lehetne változtatni, de nem 7 milliárd ember 

esetében. 
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Az is elgondolkodtató (napjaink egyértelmű ténye), hogy minél több pénzt 

fektetünk betegellátó intézményekbe, annál több lesz a beteg, nem utolsó 

sorban a felállított nagy értékű intézmények eltartása is szinte lehetetlen 

feladat elé állítja a gazdasági szakembereket. Nem beszélve arról, hogy 

amilyen mértékben változtatjuk környezetünket, arányosan új kihívások elé 

kerül a betegség ügy, mert a környezeti hatások előre nem 

prognosztizálható hatással vannak az élővilágra. A fenti okfejtést, ha 

tényszerű adatokkal kiegészítve behelyettesítjük például a migrációs 

kérdésbe, akkor egészen meglepő eredményekre jutunk.  Ebben az esetben 

az elméleti és a társadalmi jellegű elemzéseket célszerű kizárni és csak és 

szigorúan véve a „rendszerbiológiai” összefüggéseket szükséges 

figyelembe venni. Egyszerű példa: trópusi övezetből (táplálkozási 

szokások, mikroba környezet, tájegységhez köthető termoreguláció, 

életfolyamatok, három halmazállapotú anyagcsere stb.) a sarkköri övezetbe 

áttelepülő ember (vagy fordítva) életesélyei és akklimatizálódási 

lehetőségének felvetése.  

 
- Az anyag és az élet körforgásának természeti törvényei nagyon szigorúak 

és csak minimálisan engednek elmozdulásokat. Az is tudomásul kell venni, 

hogy élettudományi szempontoknak megfelelően az Embert nem 

emelhetjük ki a természetből, főleg úgy nem, hogy az minden 

cselekedetével a természet törvényeit szeretné felül írni. Az élet és a 

biológiai körforgásban az Ember mindösszesen egy élőlény. Életét akkor 

tudja teljes harmóniában élni a földi valóságban, ha környezetében az 

ökoszisztéma, azaz az élővilág szereplői jelen vannak. Az ember mohó 

átgondolatlan és tudománytalan cselekedetei víziószerű futurisztikus 

környezetet épít, ahová csak tud (pl. megapoliszok), miközben a 

környezetének élővilágát sok esetben visszafordíthatatlanul kiirtja. Az 

hogy mi a táplálék lánc arról fogalmuk sincs. Sok esetben jelennek meg 

tanulmányok, amelyek ezt a nagyon súlyos veszélyhelyzetet (mint 

rendszerbiológiai tényt) felvetik, de általában csak akkor kerülnek be a 

hírekbe, ha éppen kevésnek bizonyulnak a drámai események. Idézet: 

„Drámai gyorsasággal tűnnek el bolygónk fajai. A legújabb kutatások 

szerint az emberi tevékenység mintegy ezerszeresére felgyorsította a fajok 



 

13 
 

kihalásának természetes ütemét. A természetvédők egy, a fajok kihalásának 

„epicentrumait” bemutató térképet mutattak be. 

 

- Az élet fenntartásának megkérdőjelezhetetlen hármas egysége a három 

halmazállapotú folyamatos és szakadatlan anyagcsere. Ez a levegő, víz és 

biológiai alapú élelmiszer. A tápanyag forgalom esetében lehet jól nyomon 

követni a kvantumbiológiai körfolyamatokat. Mint természeti jelenség, a 

dinamikusan változó biokémiai és biofizikai folyamatok, mint kvantum 

jelenségek minden esetben elektromágneses sugárzást produkálnak. A 

hármas elmélet harmadik fő tételét ezzel az egyszerű és tényszerűen 

minden esetben mérhető humán radiációval (sugárzással) lehet bizonyítani. 

A kutatások és az ezzel kapcsolatos kísérletek minden esetben tényszerűen, 

mint természeti jelenség bizonyította, ha pl. egy ember esetében 

megváltoztatjuk a táplálkozási szokást, vagy mesterségesen előállított 

vegyületet adunk be (gyógyszer), akkor annak a hatása, mint 

kvantumbiológiai jel, foton intenzitás különbséget mutat. A fenti mondatot 

nem elriasztásul írtam. A módszer nagyon egyszerű (mert természeti 

jelenség) egy speciális detektor segítségével a kilépő elektromágneses 

sugárzás foton energiáját meg kell mérni, ami valós időben képes 

reprezentálni a dinamikus fiziológiai (életjelenségek) és anyagcsere 

folyamatok (metabolizmus) normál, vagy eltérő mértékét. A 

Somatoinfra®© technológia a hármas elmélet III. fő tételét jelenti. 

 
 

Miért foglalkozunk egy ilyen sokak számára misztikusnak tűnő 

tudományos értelmezéssel, főleg a migráció és a fennálló egyre fokozódó 

társadalmi problémák kérdésének megvitatásakor? 

 

Az összetett és végtelenül bonyolult anyag és élet körforgását csak akkor 

tudjuk folyamatában értelmezni, ha van lehetőségünk az egész folyamatot 

rendszerszerűen elemezni és rendelkezésünkre áll olyan eszköz, amellyel 

valós időben képesek vagyunk egy ember dinamikus életfolyamataiba 

betekinteni. Ez a migráció, a járványok, a katasztrófák, a háborúk esetében 

a jövőben meggyőződésem szerint elengedhetetlen lesz.                                      
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A „KÖRFORGÁS” ami az élet fennmaradását biztosítja, a fent említett 

három halmazállapotú anyagcsere forgalomtól nagyban függ. Ez veti fel azt 

a kérdést, hogy a globális élelmiszer kereskedelem, vagy pl. a muszlim 

táplálkozási szokások hogyan illeszthetőek be például egy jóléti európai 

társadalomba. Az említett ökológiai menekültek száma folyamatosan 

növekedni fog, meg a mohó ember, valamilyen érthetetlen okból kifolyólag 

tudatosan pusztítja a környezetét, miközben a természeti ökoszisztémákat 

felszámolja, bolygónk felszínét a klímaváltozással végérvényesen 

megváltoztatatja. Ezek a gondok folyamatosan megjelennek a hírekben, de 

semmilyen rendező elv szerint nem kapcsolódnak például a jövő élelmiszer 

biztonság kihívásaihoz. Fellengzős és minden alapot nélkülöző „tudósok” 

és közgazdászok, talán még hisznek is benne, hogy a népélelmezés égető 

és egyre romló helyzetét meg tudják változtatni.  

 

Nézzük a tényeket: Élelmiszerhiány, éhínség fenyegeti a világot. "Riasztó 

helyzet". Évente hatmillió gyermek esik áldozatul világszerte az éhínségnek 

és az alultápláltságnak, amely összesen 852 millió embert érint - állapította 

meg az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) az 

élelmezésbiztonságról közzétett jelentésében. "A gyermekek nagy része 

valamilyen gyógyítható fertőző betegségben hal meg, mint a hasmenés, a 

tüdőgyulladás, a malária és a kanyaró" és "túlélnék a betegséget, ha az 

éhezés és az alultápláltság nem gyengítené le a fizikai állapotukat és az 

immunrendszerüket" - áll a FAO közleményében. Nyakunkon a víz- és 

élelmiszerhiány! A víz ma több mint egymilliárd ember számára hiánycikk, 

és a jövőben a globális felmelegedés, valamint a Föld népességének gyors 

növekedése következtében várhatóan még nagyobb hiány lesz belőle. 

Naponta ötezer gyerek hal meg a tiszta víz hiánya miatt. Szárazság Dél-

Amerikában, helyenként 15 métert apadt az Amazonas. Az Atlanti-óceán 

felmelegedése nemcsak a szokásosnál is erősebben pusztító hurrikánok 

keletkezéséhez vezetett, hanem Dél-Amerikában az esőerdőket is 

veszélyeztető szárazságot okozott. Két másodpercenként eltűnik egy 

futballpályányi erdő. Tömeges öngyilkossághoz vezet az élelmiszer 

árrobbanás. Miközben az alapvető élelmiszerek ára lassan az egekbe 

szökik, Indiában kistermelők tömegei menekülnek öngyilkosságba, Észak-

Afrikát pedig elárasztják a mediterrán országokban - az 

agrárszubvencióknak köszönhetően - rendkívül olcsó gyümölcsfélék. Úgy 

tűnik, hogy a drágulás nyertesei ezúttal is a jómódú országok, a szegények 

pedig még szegényebbek lesznek. 
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Az élelmiszerek esetében természetesen biológiai táplálékról beszélhetünk. 

Az elmúlt 100-150 évben az ipari méretekben gyártott vegyületek 

gyökeresen megváltoztatták az anyagcsere folyamatokat.  

 

- Vegyszerek az étlapon Kiirthatatlan vegyi anyagok a vérünkben, 

Mesterséges vegyi anyagokat talált a WWF, a nemzetközi természetvédelmi 

szervezet európai élelmiszerekben. A tejtermékekben, húsokban, kenyérben 

kimutatott vegyi anyagok emberek és vadállatok vérében is jelen vannak. 

Ez azt jelzi, hogy a táplálék fontos szerepet játszik a vegyi anyag szennyezés 

világméretű láncolatában, ahol a kezdő láncszem a vegyi anyagok 

előállítása, az utolsó pedig a mi szervezetünk. 13 európai környezetvédelmi 

és egészségügyi miniszter vérében a vizsgált 103 vegyi anyagból 55 

előfordulását kimutatták. 

 

 

Mai Hír (2016. május 27.):  

 

- Vietnámból származó kardhalakat foglalt le az élelmiszerbiztonsági hivatal 

a magas higanytartalom miatt.  

 

- folytassuk az aktuális napi híreket: Vételi ajánlatot tett a Bayer a 

Monsanto-ra. Ez a hír kifejezetten riasztó, idézet a hírből: A Bayer német 

multinacionális gyógyszer- és növényvédő szer-gyártó nagyvállalat a 

minap bejelentette, hogy előzetes tárgyalásokat folytatott az amerikai 

Monsanto vetőmagtermelő óriásvállalattal egy lehetséges egyesülésről. 

Nyilatkozatában a Bayer beszámolt arról, hogy a két cég képviselői 

magánjellegű megbeszélésen tárgyaltak az esetleges egybeolvadásról. A 

Bayer, mint innováció-orientált Life Science (élettudományi) nagyvállalat, 

az egyesüléssel tovább növelné vezető szerepét a mezőgazdaságban. 

A sajtóban megjelent hírekre reagálva a Monsanto Company közleményt 

adott ki, amelyben tudatta, hogy valóban kapott egyoldalú, nem kötelező 

érvényű ajánlatot a Bayer AG-tól egy esetleges felvásárlásra. A Monsanto 

közölte, hogy a vállalat igazgatótanácsa pénzügyi és jogi szakértők 

bevonásával megvizsgálja az ajánlatot. A cég a továbbiakban semmilyen 

nyilatkozatot nem tesz az üggyel kapcsolatban mindaddig, amíg ez a 

vizsgálat le nem zárul. A közlemény nyomatékosította, hogy semmiféle 

egyezség, vagy tranzakció nem történt. 

Tavaly a Monsanto a Syngenta felvásárlására tett 47 milliárd dolláros 

ajánlatot, amit a svájci nagyvállalat visszautasított. Az idén februárban 
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azonban a Syngenta bejelentette, hogy igazgatótanácsa elfogadta a 

ChemChina kínai vegyipari cég 43 milliárd dolláros vételi ajánlatát. 

A Wall Street Journal cikke szerint a Monsanto 42 milliárd dollárt ér meg 

a Bayernek. 

Ez a hír csak megerősíti az, hogy a természetes élet körforgását, a genetikai 

sokszínűséget, manipulatív „vegyi és genetikai” üzemekben szeretnék 

előállítani. A természetes anyag és élet körforgásába való durva 

beavatkozásnak beláthatatlan következményei lehetnek. A nyilvános és 

bizalmasnak szánt tanulmányok elemzése azt a riasztó jövőt valószínűsítik, 

hogy a folyamatosan zajló evolúcióba gazdasági érdekek mentén kívánnak 

beavatkozni. Nem zárható ki az, hogy a szándék egy új biológiai 

kasztosodáshoz vezethet. De ! ezt tekinthetjük úgyis, hogy a rejtett szándék 

mögött új Homo Sapies rasszok tömegét szeretnék előállítani, pl. 

uralkodók, szolgálók, rabszolgák, dolgozók, vagy az indiai „tisztátalanok” 

kasztját. A kasztosodás kérdése azért érdemel figyelmet, mert jelenleg is a 

kasztok közötti átjárhatóság gyakorlatilag nem létezik. Egy új genetikai 

módszerekkel mesterségesen előállított HS rassz értelem szerint, még 

elméletben sem tenné lehetővé a rasszok közötti átjárhatóságot. A 

folyamata elindult a génnel módosított növények termesztésével. A 

bolygónk élővilágának genetikai módisítása az élet katasztrófájához 

vezethet, vagy az evolúciós folyamat éles törést mutathat. Ez nem vízió és 

találgatás. A szellemet a palackból a nevesített MONSANTO kieresztette. 

Az alábbi térkép azt mutatja meg, hogy jelenleg bolygónkon a genetikailag 

módosított növények milyen területeken vannak jelen. A lírikus és egyben 

hazug állítások, hogy ezzel megállítják a világméretű éhezést, még 

elméletileg sem állja meg a helyét. Kínai szakemberek komoly 

aggodalomnak adnak hangot, mert érzékelik a veszélyt. Háttér anyagokban 

szerepeltetik csak azt a hírt, hogy a génmódosított élelmiszereket a szegény 

emberek élelmezésére fordítják.  

Idézet: Magyar kutatók újabb bizonyítékot találtak a génmódosított 

kukoricafajták környezet-egészségügyi kockázatára. A MON810 fajták 

toxintartalma több ezerszerese a kukoricamoly ellen használt növényvédő 

szerekének. EU-ban engedélyezett MON810 jelű, géntechnológiával 

módosított kukoricafajták toxintartalma (kukoricamoly ellen ható Bt-toxin) 

száraz időben mintegy 7000-szerese, csapadékos időben pedig 3500-

szorosa a kukoricamoly ellen használt növényvédő szer 

toxintartalmának…Három héten belül a második génmódosított rizs 

botrány robbant ki az Európai Unióban. Ezúttal a Greenpeace és a Föld 

Barátai (Friends of the Earth) nemzetközi környezetvédő szervezet Kínából 
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származó génmódosított rizzsel szennyezett élelmiszereket talált 

Franciaországban, Németországban és Angliában.  

 
Visszatérve az Európát sújtó migrációs kérdésre. Tényszerűen kell 

megállapítani, hogy a migránsok elsősorban a vallási jellegű étkezési 

szokásaikat semmilyen szinten nem hajlandók megváltoztatni. A 

segélyszervezetek önkéntes és fizetett munkatársai, amikor minimális 

etnológiai ismeretek nélkül, természetesen jó szándékkal szendvicseket 

kezdtek osztogatni az a migránsok, annak ellenére, hogy éhesek voltak 

eldobálták. Meglepő volt, hogy a palackozott ásványvizekből sem 

fogyasztottak. Ki tudja elképzelni azt, hogy az az 1 millió feletti muszlim 

népcsoport, aki Európába belépett az a jövőben a sertés ágazat 

felvirágoztatása érdekében szalonnát, sertéshúst és zsírt fogyaszt kínai 

génkezelt rizzsel.  

 

Néhány adat bolygónk és a világ népességének helyzetéről, ami jól 

szemlélteti a  biológiai lét aktuális helyzetét és várható jövőjét. 
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Folytassuk néhány hír és tanulmány címszavaival, ami mind vonatkozik a 

bolygónk élővilágára és természetesen az embere. A hírek mögött jövőbeni 

sorsunk is kiolvasható: 

- 7 milliárd Ember (Pannon-Palatinus) 

 
- 22 év múlva elfogyhat az olaj Oroszországban 

 
- 100 éven belül kihal az emberiség 
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- 400 terrorista kész arra, hogy vérbe borítsa Európát 

- A fenyegető jövő 

 
- A túlnépesedés veszélyei egy hír tükrében 

- Az élet keletkezése 

- Az élet nem a Földön alakult ki? 

- Az első európaiak genetikai történetébe enged betekintést egy nemzetközi 

kutatás 

- Az épített környezet hatása az emberi szervezetre 

 
- Az Iszlám Állam komoly veszélyt jelent 

- Az Iszlám Állam megölne minden zsidót 

- Ázsia harcol leghatékonyabban az éghajlatváltozás ellen? 

- Civilek is meghaltak a líbiai TV-k szerint a NATO-támadásokban 

- Durva vérfürdő roppanthatja meg az Iszlám Államot 

- Egy kilencéves gyereket végzett ki az Iszlám Állam homoszexualitás miatt 
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- Egy kormányzati jelentés szerint csak az Egyesült Királyságban 200 ezer 

embert érinthet egy komolyabb járvány, és tíz emberből négy meghalhat 

antibiotikum rezisztens vérfertőzés miatt. 

 
- Egy ország haláltusája 

 

 

 

 

 

- Egyre szélsőségesebb időjárás 
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- Élet a terroristák brüsszeli fészkében 

- ELTŰNHET AZ EURÓPAI ZSIDÓSÁG TÚLNYOMÓ RÉSZE 

- Eltűnhetnek a kőrisfák Európából 

 
- Ennyi kőolajat fal fel egy nap alatt a világ 

- ezek a városok tűnnek el 

- Világhírű tudósok nyilatkozata az autonóm fegyverek ellen 

- Fellázadtak a tudósok a titkolózó gyógyszergyárak ellen 

- Fukusima rejtélyét kutatják: a partoktól 500 kilométerre bukkantak rá 

- Ha a világ sivatagainak csak az egy százalékán állnának naperőművek, 

máris megoldódna a bolygó teljes energiaszükséglete 

 
- Halálos egészségügy 

- Hol él a legtöbb százéves ember? 

- Hosszú távon az esőerdők kipusztulását is okozhatja a globális 

felmelegedés 
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- Így szól Európa végromlásának forgatókönyve 

- Ijesztően nő a nemi erőszakok száma a menekülttáborokban 

- Irakban megint nagyon nagy baj van 

- Iraki és Levantei Iszlám Állam 

- Ismét katonai elrettentés osztja meg Európát 

 

- Itt a magyarázat minden háborúra 

 
- Ivóvíz nélkül maradhatunk 

- Izrael beszállt a vallási konfliktusba - ki jön ki győztesen? 

- Kadhafi már 5 éve megmondta 

- Keresztények hagyják el Moszult 

- Közel 7,4 milliárdnyian leszünk a Földön január elsején 

- Már a Balkánon lehetnek az Iszlám Állam fegyveresei 

- Már most elhasználtuk a Föld évi erőforrását 

- Megjött Európába az ebola 

- Migráció(?), népvándorlás(?), dzsihád(?) 

- Mindenkinek rovart kell majd ennie 
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- Donald Trump: "Nem hiszek a klímaváltozásban" 

 
- Ön szerint kamu a globális felmelegedés? 

 
- Robbanások a brüsszeli reptéren, 11 halott 

- Százezrek halnak meg hamis gyógyszerek miatt 

- Tilos megröntgenezni az illegális migránsokat 

- Tömegesen indulhatnak el Európába az öko-menekültek 

- Vallási feszültségek a menekültek között 

- Végveszélyben a francia nép 

- Tömegpusztító fegyverek arzenálja 
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A szerteágazó kiragadott témák (cikkek címei) mindegyike a biológiai lét és 

annak minőségének kockázatát taglalja. 

Leegyszerűsítve: az Életünket az ANYAG és az ÉLET TERMÉSZETES 

KÖRFORGÁSA szabályozza. Minden olyan esetben, amikor tudatunkkal és 

cselekvésünkkel – természetesen a jobbítás reményében – a természet 

törvényeivel ellentétesen cselekszünk, akkor az minden esetben, hol azonnal, 

vagy későbbi időpontban  visszahat mindennapi életünkre. Abban az esetben, ha 

a természetbe való beavatkozásunk, mint klímaváltozás, élelmiszer biztonság, 

vízkészletekkel való nem megfelelő gazdálkodás stb. halmozottan vannak jelen, 

akkor akár akut módon is változhat rövidtávon életünk és maga az ökoszisztéma. 

A fenti rövid okfejtés alapján javasolt, hogy minden társadalmi kockázati 

tényezőt, ne csak társadalomtudományi elvek mentén vizsgáljunk meg, hanem a 

kockázati elemzéseknél a rendszerbiológiai és természet törvényeinek 

visszahatásait is tanulmányozzuk. 

                                 

           Albrecht Dürer: Madonna XVI.sz.                Madonna a XXI.században  

 

Szacsky Mihály 

 

2016. május 29. 


