„Isten után legszentebb a NÉP neve, feleljünk meg becsülettel nékie”

(Petőfi)

Aktív meditáció
Az emberek általában hallottak az ősi meditációs technikákról, vagy már ismernek valamilyen
módszert. Az összes meditációs technika a befelé fordulás fontosságát hirdeti. Viszont az azt
alkalmazó emberek általában a hallott és írott forrásokra támaszkodva alkotják meg a
meditációjuk alatt kialakított elképzeléseiket. Az az ember, akinek az emlékképei hiányosak,
bármilyen meditációs technikát használva sem fog valósághű következtetésekre jutni. Vagyis
csak annak a meditációnak van értelme, amely periódikusan ismeretkoncentrációt
(ismeretfelhalmozást) és meditációt (értelmezést) valósít meg. Csak ezen a módon lehet a mai
korban felgyorsult eseményeket kellő módon értelmezni.
Sajnos az emberek tömegei alulinformáltan (félrevezetetten) hozzák meg azokat a
döntéseiket, amelyek a cselekvéseiket meghatározzák, befolyásolják. Ezért lehet a tömegeket
saját érdekeik elleni cselekedetekre rávenni. Ezzel éltek, élnek vissza sokan. Ez azért
lehetséges, mert az értékelőállító embereknek egyszerűen nincs elég idejük arra (az
értékelőállítás mellett), hogy a helyes döntéseikhez szükséges valós ismereteket
megszerezhessék. Kénytelenek elfogadni azokat a „valóságképeket”, amelyeket mások
állítottak elő.
Ennek következménye pedig az értékelőállítók kiszolgáltatottá válása, amely a számítógépek
tömeges elterjedésével jelentősen fokozódott. Legalábbis ez tette lehetővé az értékelőállító
emberek totális megfigyelését. Ezzel a megfigyelők egyre növekvő befolyást gyakorolhatnak
az értékelőállítók felett.
Ha mindezt az ismeretkoncentrálásra és a meditációra fordítható idő befolyásolja, akkor az
időkihasználás hatékonyságának növelésével lehet csak a kiszolgáltatottságot enyhíteni.
Vagyis a számítógépek segítségével az információbegyűjtésre felhasználható idő alatt a lehető
legtöbb valóságos ismeret megszerzésével és feldolgozásával lehet a meditációs szakasz
hatásfokát javítani.

Ezt valósítják meg a virtuális logikai hálózatok.
Hogyan? Nagyon egyszerűen.
Akár egyetlen PEN tárolón felépíthetők olyan logikai hálózatok, amelyeken keresztül a
csatlakoztatott számítógépen, számítógépek hálózatain, esetleg az interneten minden tartalom
a felhasználó akarata szerinti csoportosításokban válik elérhetővé. Mindehhez csupán kevés
ismeretre és pár programelemre van szükség, amelyeket
a TIT Öveges József Ismeretterjesztő és Szakképző Egyesület által szervezett
továbbképzéseken lehet megszerezni.

Nem szeretnénk gépek által terelgetett zombikká válni, inkább a gépeket
tudatosan felhasználó EMBER-ként egy élhetőbb világot akarunk építeni.
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