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Ha a statikákat vesszük alapul, Magyarországon, illetve az EU-ban is 150 gyilkosság jut
tízmillió emberre. Persze, ez nem tartalmazza a háborúkban való gyilkolások számát, mert
törvényi erőre emelt ölés nem számít bűnnek sehol a világon.

A valóság az, hogy a világon minden másodpercben történik egy gyilkosság. Ez a statisztika
nem a rendőrségi gyilkossági statisztika, hanem a tényleges elhalálozási. Minden halál
gyilkosság eredménye lenne a világon? A válasz igen!

Az ember, aki test szerint él, csak azt tartja gyilkosságnak, ha a testet ért erőszakos és
szándékos beavatkozás hatására hal meg valaki. Nem tartja ölésnek, ha valakit olyan lelki
állapotba sodor, amelynek következménye a halál. Éppen ezért sok ember nem tudja magáról,
hogy embergyilkos, sőt sokan egyenesen öngyilkosok is lélek szerint.

Lelkiek szerint nemcsak a traumatikus lelki beavatkozások okoznak halált, néha a gyilkos
mosolyogva, hízelegve közelít. Van, hogy a jó szándék leple alá bújva rejti el a gyanútlan
emberben a halál magját, s a tudatlan ember nem is képes azt mondani, hogy „távozz tőlem
Sátán”, mivel érzékszervei vágyják az efféle jó szándékot.

A világon minden halál oka a bűn. Az ember, aki kettősségben él, gyorsvonaton közelít a halál
felé, aki pedig egy embert a kettősség felé sodor, s nincs hatalma, hogy onnan kiemelje őt,
gyilkossá válik. Gyilkos az olyan ember, aki tudatosan, vagy tudattalanul:
- korlátozza, vagy elnyomja a másik szabad akaratát.
- korlátozza, vagy elnyomja a másik kötelességtudatát.
- korlátozza, vagy elnyomja a másik önkifejezési
igényét, aki a másik embert
hazugságra kényszeríti, vagy hamis illúziót ad
neki.
- haragot, vagy ártó szándékot szít egy emberben egy
harmadik féllel szemben, illetve
aki ilyen tudatban megerősíti a másikat.
- erősíti a sértettséget és a fájdalmat, illetve az
ehhez való jogot.
- erősíti a másik emberben a testi vágyakat anélkül,
hogy annak kielégülése rövid időn
belül látható lenne.
- gyengíti a másikban a fizikai és érzelmi biztonságot,
vagy erősíti a másikban a
mulandóságot.
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A fenti felsorolást egyszerűbben is le lehet írni: gyilkos minden ember, aki test szerinti tudatot
erősíti a másik emberben.

Minden felnőtt ember hoz magával gyermekkori élményeket. Így lehetséges, hogy az első,
amúgy is halálos „döfést” az ember nem felnőttkori kapcsolatai által szerezte. Mégis így válik
hasonlatossá ez a téma az Orient expressz történetéhez, amelyben a gyűlölt emberbe 12
ember mélyítette bele kését egymásután.

Egy ember mielőtt meghal, sokszor kap megerősítést a halálról, gyakran többször is, mint
tizenkétszer. Aki alszik, nem is sejti, hogy éppen gyilkolják, aki pedig gyilkol, nem is sejti, hogy
áldozatán ő is halálos sebet ejt.

Csak akit „megöltek”, az válik maga is gyilkossá. Ha élni akartok, szerezzetek bizalmat és hitet
és ne halálos sebeiteket nyaldossátok egy életen keresztül. Ne fordulj a gyilkosod ellen, hogy
magad is gyilkossá ne válj. Adj neki életet és nem fog többé ő sem gyilkolni. Ha nem akartok
gyilkossá lenni, akkor segítsetek egy másik ember sebét bekötözni, és ne elmélyíteni azt. Ne
szolgáljátok a Sátán szellemét, aki „embergyilkos volt a világ kezdete óta”
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