
Marlo Morgan: Vidd hírét az Igazaknak  
(Magyar Könyvklúb)

Ezek az emberek hisznek abban, hogy minden létezőnek értelme van. Semmi sincs 
hiába. Nincsenek szeszélyes véletlenek,  balszerencsés események, balesetek.  Csupán olyan 
jelenségek  tűnnek  titokzatosnak  és  megmagyarázhatatlannak,  amelyeket  a  halandó  ember 
eddig félreértett vagy nem tudott megfejteni.

A növényvilág  értelme  és  feladata  az,  hogy táplálja  az  állatokat  és  az  embereket, 
megkösse a talajt, gyönyörködtesse a szemet és tisztítsa a levegőt. Elmesélték, hogy a virágok 
és a fák alig hallhatóan énekelnek az embernek, s cserébe csupán annyit kérnek tőlük, hogy 
mi is énekeljünk nekik. 

Felvilágosítottak, hogy az állatok elsődleges rendeltetése nem az emberiség táplálása – 
arra  csak  akkor  szabad  sort  keríteni,  ha  éppen  úgy  hozza  a  szükség.  Az  állat  vigyáz  a 
természet  egyensúlyára,  társa  és  példaadója  az  embernek.  A  törzs  ezért  gyűlik  össze 
reggelenként, és küld üzenetet a növényeknek és állatoknak. – Felétek közeledünk – kiáltják -. 
Tisztelet  nektek,  amiért  léteztek,  s tápláltok bennünket. A növényeken és állatokon múlik, 
hogy eldöntsék, melyikre essen a választás.

Megtanultam,  hogy a táplálék  nem magától  értetődő dolog.  Először  is  akarni  kell, 
aztán várni rá, és ha teljesül a kérés, minden esetben hálával, tisztelettel fogadni. A törzs tagja 
minden  reggel  köszönetet  mondtak  a  Mindenhatónak  az  előttük  álló  napért,  önmagukért, 
barátaikért, az egész világért. 

Egy fiatalember pattant a kör közepére. Mint megtudtam, ő vállalta magára az aznapi 
feladatot, ezért korán elhagyta a tábort és előresietett. Már órák óta gyalogoltunk, amikor a 
törzsfőnök megállt,  térdre rogyott. Mindenki köréje gyűlt, ő úgymaradt a térdén, két karját 
előretartva,  enyhén  lengetve.  Nyomban  Oootát  kérdeztem,  hogy mi  történik.  Intett,  hogy 
maradjak  csendben.  Senki  sem szólat  meg,  de az  arcok feszülten  figyeltek.  Végül  Ooota 
elmondta,  hogy a  fiatal  férfi,  aki  korán  reggel  előrement,  most  üzent.  Azt  kérdezi,  hogy 
levághatja-e az elejtett kenguru farkát.

Ekkor  döbbentem rá,  hogy miért  vándorlunk szótlanul  minden  nap.  A törzs  tagjai 
mindvégig gondolatátvitellel tartották egymás között a kapcsolatot.

Minden nagyszerű élmény volt  számomra.  Ha nem lettem volna tanúja az esetnek, 
nehezen hittem volna el a telepatikus érintkezés történetét. 

Az Igazak, legalábbis Ooota szerint, azért képesek a gondolatátvitelre, mert soha nem 
hazudnak,  még  kis  dolgokban  sem:  sosem  mondanak  féligazságokat,  nem  állítanak 
valótlanságot.  Mivel  eleve  nem  ismerik  a  hazugságot,  nincs  titkolnivalójuk  sem. 
Gondolataikat nem rejtegetik egymás elől,  és bátran közreadják őket. Ooota elmagyarázta, 
hogy is van ez az egész. Ha például egy kétéves kisgyerek meglát társa kezében egy játékot – 
mondjuk, egy madzagon húzott kavicsot -, és meg akarja szerezni,  azonnal megérzi,  hogy 
minden felnőtt őt figyeli.  Rádöbben, hogy szándéka senki előtt nem maradhat titokban, és 
hogy nem illik  engedély nélkül  elvenni  a másét.  A másik gyerek  pedig megtanulja,  hogy 
osztozni  kell  a  tárgyakban,  és  nem szabad  kisajátítani  őket.  Hiszen  a  játék  örömét  már  
kiélvezte, az élményt elraktározta, ez tölti el boldogsággal, nem pedig a tárgy birtoklása.

Az Igazak népe szerint a hang nem beszédre való. Az ember szívével és gondolataival 
fejezi  ki  magát.  Ha  a  beszédet  fecsegésre  használjuk,  szétszórjuk  magunkat  apró-cseprő, 
felületes  társalgásokban.  A  hang  éneklésre,  ünneplésre,  gyógyításra  szolgál,  és  csak  arra 
méltó.

Később, amikor  segítettek kifejleszteni  bennem a telepatikus  érintkezés  képességét, 
rájöttem, hogy addig ez nem fog sikerülni, amíg úgy érzem, hogy vannak még olyan érzéseim 
vagy gondolataim, amelyeket nem szívesen tárnék fel. Meg kellett békélnem mindennel.
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Így hát megtanultam megbocsátani önmagamnak, nem ítélkezni a múlt fölött, hanem 
okulni belőle. Megértették velem, mindezt azért fontos elfogadni, azért kell őszintének lenni 
és önmagamat szeretni, hogy másokat is elfogadhassak és szerethessek.

Végre teljesnek éreztem az életemet. Az öltözékemet illetően nem voltak elvárásaim, 
mint korábbi munkám során. Nem voltam kifestve. 

A csoportban nem pletykáltak, senkit nem próbáltak kiközösíteni. Minthogy nem volt 
tükröm, amely a valóságra ébresztve elriasztott volna, szépnek éreztem magam. A többiek 
elfogadtak  olyannak,  amilyen  vagyok.  Jóvoltukból  átéltem,  hogy közéjük tartozom,  mégis 
különleges vagyok,  csodálatos.  Megtudtam, hogy milyen  az,  amikor  valakit  feltétel  nélkül 
elfogadnak. 

Az ékszer
Egyszer egy szép fiatal lány hosszú szárú, gyönyörű sárga virágot hozott elő áhítattal a 

dudvás  bozótból.  A nyaka  köré  tekerte,  majd  elöl  megkötötte,  és  a  virág  úgy fityegett  a 
mellén, mint valami értékes kitűző. A többiek köréje gyűltek, csodálták, dicsérték választását. 
Egész  nap  vele  foglalkoztak.  Láttam,  hogy  a  lány  ragyog  a  boldogságtól,  és  különösen 
csinosnak érzi magát.

Annak a  bizonyos  napnak a  végén az  Igazak  népének leánya  levetette  nyakáról  a 
virágot, a homokba fektette, visszaadta az anyaföldnek. Az alkalmi ékszer megtette a maga 
szolgálatát.  A lány  pedig  hálás  volt  és  nem felejtette  el  a  figyelmet,  amellyel  a  többiek 
kitüntették. Mindez azt jelentette számára, hogy társai vonzónak találják. Ennek ellenére sem 
ragaszkodott  hozzá,  hogy  a  virág  az  ő  birtokában  maradjon.  Annak  a  z  a  dolga,  hogy 
elhervadjon, elszáradjon, humusszá válva visszatérjen az anyaföldbe, és újra kinőjön, ha eljön 
az ideje. 

Való igaz, hogy világunkban valakik értékrendjével baj van, állapítottam meg, és alig 
hinném, hogy e nyílt szívű emberekével is  Ausztráliában, a senki földjén.

Az  Igazak  népe  mindig  tudatosan  készült  az  új   élet  foganására.  A  gyermek 
megszületése azt jelentette, hogy földi testet adtak egy lélektárs  számára. Ellentétben a mi 
társadalmunkkal,  ők nem várják el,  hogy az ember hibák, fogyatékosságok nélkül jöjjön a 
világra.  Mindenki  láthatatlan  drágakövet  rejt  magában,  akármilyennek  született,  s  ezt 
csiszolni, formálni kell.

Azt  vallják,  hogy  a  dolgok  iránt  táplált  érzelmeinknek  nyoma  marad.  Rögzülnek 
testünk  minden  sejtjében,  beépülnek  személyiségünk,  gondolkodásunk,  örökkévaló  énünk 
gyökereibe. Bár egyes vallások azt hirdetik, hogy az éhezőnek ételt, a szomjazónak italt kell 
adni,  e  törzs  szerint  nem  az  a  fontos,  amit  adunk,  és  az  sem,  hogy  kinek.  A  feltétlen 
szeretetteli  segítés  érzését  kell  átélni.  Ha  meglocsoljuk  a  tikkadt  növényt,  megitatjuk  a 
szomjhalállal küszködő állatot, ha csak bátorítást adunk, azzal ugyanannyira közelebb jutunk 
életünk  és  teremtőnk  megértéséhez,  mint  amikor  ételt-italt  adunk  a  rászoruló  társunknak. 
Amikor  az  ember  elhagyja  e  földi  létet,  lelkében  ott  van  a  lenyomata,  hogy  miként 
gazdálkodott érzelmeivel. Láthatatlan, megfoghatatlan érzések töltik ki örökkévaló lelkünket, 
mely különbséget tesz jó és rossz között. A cselekvés csupán eszköz, amely által az érzelem, a 
szándék, a gondolat megnyilvánul.

Miután nyugovóra tértünk, még tűnődtem Varrómester megjegyzésein. Az üzlet nem 
kézzelfogható, csak megegyezés, az üzlet célja az üzlet, és nincs tekintettel semmire: sem az 
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emberekre, sem a termékekre, sem a szolgáltatásokra. Egészen pontos volt a meghatározás 
egy  olyan  embertől,  aki  még  nem olvasott  újságot,  nem nézett  televíziót,  nem hallgatott 
rádiót. Abban a pillanatban örültem volna, ha az egész világ hallotta volna az asszony szavait. 

Nem isten háta mögötti vidéknek kellene nevezni ezt a helyet, inkább az emberi világ 
közepének.

A muzsikus magában hordozza a zenét, nincs szükséges különleges hangszerekre. Ő 
maga a zene.

Mintha én is azon a napon ébredtem volna rá, hogy egész létünkben önkiszolgálók 
vagyunk.  Mi  tesszük  gazdaggá  életünket,  magunkat  ajándékozzuk  meg,  rajtunk  múlik, 
mennyire  vagyunk találékonyak  és   boldogok.  Zeneszerzőnk és muzsikusaink  emelt  fővel 
vonultak el. – Igazán jó koncert volt – jegyezte meg az egyik. – Talán ez volt a legjobb – 
helyesbítette  a  másik.  Aztán  meghallottam,  amint  a  főszereplő  így  szólt:  -  Nemsokára 
Zenészről Nagy Zenészre változtatom a nevemet.

Nem  tartottam  önteltnek.  Ezek  az  emberek  valamennyien  tisztában  voltak 
képességeikkel és azzal, hogy mindenkinek fejlesztenie kell és meg kell osztania a többiekkel 
azt a sok csodát , amely megadatott neki. Az új név felvételének ünnepélyes pillanata nem 
képzelhető el saját értékeink elismerése nélkül.

Álomidő

Az volt a szerepem a szertartás jelenetében, hogy eljátsszam a hírnök madarat, amely 
üzenetet visz a világ legtávolabbi tájaira. A jégmadár szép, szívós, erős testű, nagy becsben 
tartott lény…

A törzsfőnök pontosan velem szembe  foglalt  helyet,  lábát maga alá húzta,  mintha 
párnán ült volna: előrehajolt, egyenesen a szemembe nézett. Valaki a körön kívülről kezébe 
adott  egy  folyadékkal  telt  kőserleget.  Belekortyolt.  Átható  tekintetét,  amellyel  a  szívem 
mélyére látott , nem vette le rólam, míg a serleget átadta a jobbján ülőnek. Azután így szólt:

-  Mi,  a  Mindenható  igaz  népének  törzse  elhagyjuk  a  Földet.  Eldöntöttük,  hogy 
fennmaradó  időnkben  a  szellemi  lét  legmagasabb  fokán  éljük  az  életet:  szüzességet 
fogadtunk, a test önmegtartóztatását választottuk. Nem lesznek többé gyermekeink. Amikor 
elmennek legfiatalabbjaink is, vége lesz az emberi fajnak.

Örökkévaló lények vagyunk. Több hely van a világmindenségben, ahol a lelkek arra 
várnak,  hogy  kövessenek  bennünket  és  megtestesüljenek.  Mi  az  első  lények  közvetlen 
leszármazottai  vagyunk.  Az  idők  kezdete  óta  kiálljuk  a  túlélés  próbáját,  rendíthetetlenül 
őrizzük az ősi értékeket és törvényeket. A mi közösségi tudatunk tartja egységben a Földet. És 
most  eljött  az  ideje,  hogy  elhagyjuk  e  helyet.  Az  emberek  megváltoztak,  elherdálják 
lakóhelyünk lelkét. Elmegyünk, hogy az égben egyesítsük.

Rád  esett  a  választás,  mutáns  hírnök,  hogy  megmondd  a  tieidnek:  mi  elmegyünk 
innen.  Elhagyjuk  Földanyánkat.  Könyörgünk,  hogy  belássátok  végre,  mit  tesz  a  ti 
életmódotok a vizekkel, az állatokkal, a levegővel,  mit tesztek önmagatokkal. Könyörgünk, 
hogy  rátaláljatok  a  helyes  útra,  és  ne  engedjétek  elpusztulni  ezt  a  világot.  Most  még 
visszanyerhetitek  az  igazi  létezés  sérthetetlen  szellemét.  Még  van  idő,  hogy  kellő 
figyelemmel,  törődéssel  véget  vessetek  a  bolygón  tomboló  pusztításnak,  de  mi  már  nem 
tudunk tovább segíteni  nektek.  A mi időnk lejárt.  Megváltoztak  az esőzések,  megindult  a 
fölmelegedés, és látjuk, hogy évről évre fogyatkoznak a növények, az állatok. Tovább már 
nem tudunk emberi formát adni a lelkeknek, mert hamarosan víz és élelem nélkül marad a 
sivatag. 

Megvilágosodott  az  elmém.  Most  végre  megértettem.  Azért  fedték  fel  magukat  és 
kerestek egy kívülállót, mert hírnökre volt szükségük. De miért éppen engem választottak?
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……..Belekezdett  hát  a  történetbe,  mely  szerint  az  idők  kezdetén,  amelyek  ők 
álomidőnek   neveznek,  minden  szárazföld  egy  volt.  A  Mindenható  megteremtette  a 
világosságot,  és  az  első  napkelte  szilánkokra  zúzta  az  örökös  sötétséget.  A  végtelen  űrt 
milliónyi égitest töltötte ki, köztük a mi bolygónk. Egyhangú és élettelen volt, felszíne kopár, 
csupasz. Néma csönd vont köréje burkot. Egyetlen virág sem hajladozott, szellő sem rezdült. 
Nem verte fel madárdal az űr némaságát.  Ekkor a Teremtő értelmet adott az égitesteknek, 
mindegyiknek mást és mást. Először életet lehelt a miénkbe, azután megszülettek a vizek, a 
levegő,  a  föld.  Az élet  minden  formájában  megjelent.  Az én népem  szerint  a  mutánsok 
számára  nehezen  felfogható  az,  akit  Istennek  neveznek,  mert  csak  formában  képesek 
gondolkodni.  Mi  nem úgy képzeljük  el  a  Mindenhatót,  mintha  nagysága,  alakja  és  súlya 
volna. Ő a lényeg, a teremtés, a tisztaság, a szeretet, a mérhetetlen, kifogyhatatlan erő. Sok 
törzsi legenda szól a szivárványkígyóról, az erő és tudatosság áramlásának jelképéről, hiszen 
az áramlás kezdetét teljes nyugalom előzi meg, aztán megindul a hullámzás,  s belőle hang, 
szín és forma keletkezik.

Megértettem,  hogy  Ooota  nem  az  éber  vagy  akár  alvó  emberi  lény  tudatosságát 
igyekezett  tolmácsolni,  hanem a teremtő tudatot.  Mert  az a minden,  a lényeg.  Benne él  a 
kövekben, a növényekben, az állatokban, az emberiségben.  Isten megteremtette az embert, 
ám  testünk  csupán  örökkévaló  lelkünk  házául  szolgál.  Szerte  a  világegyetemben  vannak 
helyek, amelyek más örök életű lényeknek adnak otthont. Törzsük hite szerint a Mindenható 
először megteremtette az asszonyt, és aztán varázsolta életre a világot. A Mindenható nem 
személy.  Ő  Isten,  a  legfőbb  lény,  a  határtalan  jóság,  az  oltalmazó  hatalom.  Energiáját 
kiterjesztette mindenre és megteremtette a világot.

Hitük szerint Isten a maga képmására alkotta az embert, de nem fizikai értelemben, 
hiszen ő testetlen.  A lelkek szintén Isten hasonmásai,  hiszen képesek a tiszta szeretetre,  a 
békére, az alkotásra és a gondviselésre. Mi, emberek szabad akaratot kaptunk, valamint ezt a 
bolygót, hogy itt megismerhettük az érzelmeket, amelyek az emberi testben lakozó lélekben 
hevesen törnek fel.

Az álomidőnek három korszaka van. Kezdetben volt az idők kezdete: az álomidő azt a 
szakaszt is felöleli, amikor a föld már megteremtetett, de még nem nyert formát. Az ember 
legelső  ősei,  érzelmeiket,  tetteiket  próbálgatva  minden  megkötöttség  nélkül  éltek,  és  azt 
gondolták,  hogy nem kell  fékezni  indulataikat,  szabadon dönthetnek.  Vagy találtak,  vagy 
teremtettek  okot  a  haragjukra,  hogy  féktelen  dühük  kitörhessen.  Ám  a  bosszúvágy,  a 
mohóság,  a gerjedelem, a hazugság és a hatalomvágy nem vezet semmire,  nem ezeket  az 
érzelmeket kell fejlesztenünk. Ezért kellett eltűnniük a föld színéről a legelső embereknek. 
Helyüket  kőtömbök,  vízesések,  sziklák  és  más  jelenségek  foglalták  el.  Ezek  még  ma  is 
léteznek a világon, és intő például,  tanulságul  szolgálnak mindazoknak,  akik elég bölcsek 
ahhoz, hogy okuljanak belőlük. A valóságot a tudatosság alkotta meg. Ezután kezdetét vette 
az álomidő harmadik korszaka a jelenkor.  Az álom még mindig tart, és a tudat azóta is egyre 
formálja a világot.

A  földet  nem lehet  birtokolni,  hiszen  mindenkié,  hozzátartozik  minden  létezőhöz. 
Osztozni, egyezséget kötni csak tisztességes, emberi módon lehet. A birtoklás végérvényesen 
kizár mindenki mást, mert benne nyilvánul meg a határtalan önzés. 

A bennszülöttek szemében egyik bőrszín sem különb a másiknál,  de szerintük már 
sosem térhetünk vissza a kezdetek eredeti  állapotához,  amikor  még minden ember  azonos 
színű volt.

A mutánsokat egészen más tulajdonságok jellemzik. Először is nem sokáig bírják a 
nomád életmódot. A legtöbben közülük úgy élik le az életüket, hogy nem tudják, milyen érzés 
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meztelenül  állni  az  esőben.  Épületekben  laknak,  hozzászoktak  a  mesterséges  fűtéshez  és 
hűtéshez, napszúrást kapnak a szabad ég alatt.

Másodszer,  a  mutánsoknak  nincs  olyan  jól  működő  emésztőrendszerük,  mint  az 
Igazaknak.  Arra  van  szükségük,  hogy  táplálékaikat  feldolgozzák,  előkészítsék,  kezeljék 
tartósítsák. Több mesterséges anyagot fogyasztanak, mint amennyi természeteset. Sőt  odáig 
fajult a dolog, hogy allergiát kapnak az alapvető, természetes anyagoktól, a levegőben szálló 
virágportól. Csecsemőik olykor nem bírják saját anyjuk tejét.

Korlátolt a gondolkodásuk, hiszen a maguk beosztása szerint mérik az időt. Csak a 
mában élnek, felelőtlenül rombolnak, nem gondolnak a holnapra. 

Ám  a  legnagyobb  különbség  az  Igazak  és  a  mutánsok  között,  hogy  az  utóbbiak 
lelkében  félelem  honol.  Az  Igazak  nem  ismerik  ezt  az  érzést.  A  mutánsok  ijesztgetik 
gyermekeiket,  büntetőtörvényre  és  börtönökre  van  szükségük.  Olykor  még  az  országok 
biztonságát is arra alapozzák, hogy más országokat fegyverrel fenyegetnek. A bennszülöttek 
szerint a félelem az állatvilág jellemzője, mert a túlélés szempontjából szükség van rá. Ha az 
emberek ismerik a Mindenható Teremtőt és megértik, hogy a világmindenség nem sebtében 
összetákolt  rendszer,  hanem állandó fejlődésben kibontakozó terv,  akkor nem sújtják őket 
félelmek.  Nem  minden,  hogy  hit  vagy  félelmek  töltenek-e  el  bennünket.  A  tárgyak, 
amelyekkel  a  mutánsok  körülveszik  magukat,  félelmet  gerjesztenek,  mondják  a 
bennszülöttek. Minél több dolgot birtokol az ember, annál több a félnivalója. Ráadásul nem 
önmagáért, hanem a tárgyakért él. 

…….ők  egészen  másként  értelmezik  az  ajándék  fogalmát.  Szerintük  valami  csak 
akkor igazán ajándék, ha azt adjuk a másiknak, amire vágyik. Nem lehet ajándék az, ami csak 
nekünk tetszik és úgy erőszakoljuk rá a másikra. Az ajándék nem köthető feltételekhez, azt 
önzetlenül  adják.  S  aki  kapja,  azt  csinál  vele,  amit  akar:  használhatja,  összetörheti, 
továbbadhatja, bármit tehet vele. Hiszen az övé, az ajándékozó nem várhat cserébe semmit. 
Ha ez nem  így  van, akkor nem is ajándékról van szó, akkor azt másképp kell nevezni. Egyet 
kellett  értenem,  hiszen  az  én társadalmamban ajándéknak számító  dolgok többsége a  nép 
szemében valami egészen másnak tűnik fel. Szerencsére otthon is élnek olyan ismerőseim, 
akik két kézzel szórják az ajándékot, anélkül hogy tudnának róla. Bátorítanak, felvidítanak, 
mindig lehet számítani rájuk, megbízható, önzetlen barátok. 

Nem győztem csodálni ezeknek az embereknek a bölcsességét. Bárcsak ők irányítanák 
a világot! Mennyire megváltoznának az emberi kapcsolatok!

BÚCSÚ

- Köszönet, Mindenható Teremtő! Itt állunk színed előtt …….
Sok dologra megtanítottuk, de mi is tanultunk tőle. Az ő világuknak is megvan a jó 

oldala. Ismerik az igazságot, de azt mélyen eltemetik a különféle érdekek, az anyagiasság, a 
bizalmatlanság és a félelem alá. Életükben sok a fölösleges vesződség. Ez abból látszik, hogy 
létezésük  majdnem minden  másodpercében  természetellenes,  átmeneti,  felszínes,  tetszetős 
külsejű, de lényegtelen dolgokat művelnek, és nagyon keveset törődnek örökkévaló lelkükkel 
és belső fejlődésükkel.

Kiválasztottuk  e  mutánst,  és  a  fészekből  most  útjára  bocsátjuk:  repüljön  magasra, 
messzire,  rikoltson,  mint  a  jégmadár,  vigye  el  mindenkihez  a  hírt,  hogy  mi  elhagyjuk  e 
világot.

Nem  ítéljük  el  mutáns  társainkat,  imádkozunk  értük,  feloldozzuk  őket,  amint 
magunkért  is  imádkozunk  és  magunkat  is  feloldozzuk.  Könyörgünk,  hogy  szándékaik, 
cselekedeteik  és  értékeik  ne  kerüljenek  egymással  ellentmondásba,  s  minél  hamarabb 
megértsék, amíg nem késő, hogy minden teremtmény ugyanazt az életet éli. Imádkozunk, 
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hogy ne rombolják tovább a Földet, ne pusztítsák el egymást. Imádkozunk, hogy legyenek 
köztük elegen, akik képesek változtatni a dolgokon.

Azt kívánjuk, a mutánsok társadalma meghallja és megértse üzenetünket.

Hosszú hetekig magamba zártam mindazt, amit az Igazakról gondolok. Olyan mélyen 
megérintettek,  olyan  nagy hatással  voltak  életemre,  hogy nem mertem megkockáztatni  az 
elutasítást,  amellyel  élménybeszámolómat  fogadhatják.  Nem akartam disznók elé  szórni  a 
gyöngyöt….

Lehet,  hogy a világ sorsa jobb kezekben volna,  ha az újabbnál  újabb fölfedezések 
mellett olykor visszatalálnánk múltunkhoz is.

A törzs nem ítélte el a mi korszerű találmányainkat.  Sőt, becsülendőnek tartotta az 
emberi  önkifejezésünk  vágyát,  a  találékonyságunkat  és  a  merész  vállalkozásainkat. 
Tudásszomjunkat  azonban,  nézetük  szerint  úgy  kellene  kielégítenünk,  hogy az  mindenütt 
minden élő javára szolgáljon.  Remélik,  hogy megváltoztathatjuk az anyagi  javak értékéről 
vallott  nézeteinket.  Hisznek benne, hogy az emberiség még sosem volt ilyen közel ahhoz, 
hogy paradicsomi  életet  élvezzen.  Megvannak a  módszereink,  hogy kifejezzük magunkat, 
felismerjük értékeinket, otthont adjunk a Föld összes lakójának. Csak akarnunk kell.

Én, Burnam Burnam, a bennszülött ausztrál wurundjeri tözs tagja ezennel kijelentem, 
hogy elolvastam a Vidd hírét az Igazaknak című könyv minden sorát.

Életem első könyve, amelyet  egyszer sem tettem le, míg el nem jutottam az utolsó 
oldalig. Izgatottan és nagy figyelemmel kísértem végig a beszámolót. Kitűnő munka, melynek 
szerzője  nem élt  vissza  a  tőlünk,  az  Igazak  népétől  kapott  bizalommal.  Úgy  mutatja  be 
értékeinket, kincseinket, rejtett szellemi életünket, hogy csak büszkék lehetünk mindarra, amit 
örökségünknek tekinthetünk.

Miközben  az  élményeit  meséli,  kijavított  egy  történelmi  tévedést.  A  tizenhatodik 
században  William  Dampier  dán  felfedező  azt  írta  rólunk,  hogy  mi  vagyunk  a 
„legprimitívebb, legelhagyatottabb nép, amely a föld színén él”.  Ez a könyv a tudatos lét 
sokkal magasabb szintjére emel minket, s olyannak mutat be, amilyenek valójában vagyunk: 
méltóságteljes, fejedelmi népnek.
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