
106. ONKO LUOVUUS KUIVUNUT MAAILMASTA?

Kehon kuivuminen muuttaa ihmisen henkistä tilaa yhtä paljon kuin fyysistä olemusta. Aminohapoista 
syntyvät  useat  neurotransmitterit,  hermojen  välittäjäaineet,  joista  tunnetuimpia  ovat  serotoniini  ja 
melatoniini. Ne vaikuttavat aivojen kautta kehon fysiikkaan, mutta myös mielialoihin sekä unen määrään 
ja syvyyteen. Kuivuneissa aivoissa niitä syntyy valitettavasti normaalia vähemmän.

Terve,  nesteytetty ihminen on vapaa, levollinen ja peloton.  Hän luottaa tulevaisuuteen,  maailma on 
täynnä mahdollisuuksia, sillä hänen luovuutensa avaa hänelle tarvittaessa aina uusia näköaloja. Hän 
on  antelias  ja  osaa  iloita  myös  muitten  onnistumisista,  sillä  ne  eivät  ole  esteenä  hänen  omalle  
edistymiselleen.

Koska kuivunut keho on jatkuvassa hädässä, tämä poikkeustila ei voi olla järkyttämättä myös ihmisen 
henkistä tasapainoa hänen sitä tietoisesti tunnistamatta. Kun kehon elimet kamppailevat ylläpitääkseen 
toimintakykynsä,  mieli,  joka  asuu  tässä  kehossa,  tuntee  samaa  pelkoa,  hätää,  ahdistusta  ja 
masennusta. Median kuvaamasta maailmasta voi todeta, että pelko ja hätä peilautuvat sieltäkin. Mutta 
on vielä jotain muutakin.

Ne  ihmiset,  yritykset,  järjestöt,  liitot  ja  puolueet,  jotka  ovat  päässet  vihreälle  oksalle,  pelkäävät 
tulevaisuutensa puolesta ja tekevät kaikkensa säilyttääkseen asemansa. Pelko, ahneus ja vallanhimo 
hallitsevat  kaikkialla.  Suurteollisuus,  maailmanjärjestöt,  politiikka  sekä  media  toimivat  tässä  pelon 
maailmassa,  jossa kaikki  keinot  ovat  luvallisia.  Onkin  mahdotonta  ymmärtää  maailman suurimpien 
yritysten moraalia, kun ne jatkuvasti kasvattavat tuhoisaa toimintaansa.

Te sota-, ydinvoima-, öljy-, kaivos-, kemikaali-, ja roskaruokateollisuudet, Big Pharma, Monsanto sekä 
kaikki arktista jakoa ja ilmastonmuutoksesta hyötyä vaanivat,  monikansalliset  yritykset,  raahautukaa 
vihdoin ulos viime vuosituhannen uumenista. Palkatkaa nuorta luovuutta yrityksiinne ja alkakaa tehdä 
hyvää ihmiskunnalle ja luonnolle. Se kannattaa vieläkin paremmin kuin nykyinen toimintanne.

Maailman tila  on säälittävä,  eikä se johdu lapsista,  eläimistä,  luonnosta eikä ilmastosta.  Se johtuu 
kahvista ja alkoholista kuivuneista, asemaansa puolustavista, pelokkaista ja siksi uhkailevista, suurista 
ja pienistä johtajista. Nämä haluavat itsepäisesti hallita asioita, joita eivät käsitä ja joita ei tarvitse hallita. 
Kaiken maailman päättäjät,  parantuaksenne ja  parantaaksenne,  juokaa vettä  –  riittävästi  ja  oikein. 
Uuden Maailman synnyn tähden.
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