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A SZERZŐ ELŐSZAVA
Maga  a  könyvírás  régóta  motoszkált  bennem.  A  világban  nyitott  szemmel  való  járás  sok

tapasztalat  összeszedésére adott  alkalmat.  Mivel  mindig szívesen olvastam magam is,  bizonyos
jártasságra is szert tettem a könyvek tanulmányozása során.

A  mesékkel  apám,  id.  Niederfriniger  Lajos  ismertetett  meg.  Vásárolt  nekem könyveket,  és
megtanította értékelni magát a könyvet és az olvasást is.

-A tudás az hatalom!- mondogatta sűrűn.

Sokszor kérleltem, meséljen nekem. De nem csak én hallgattam szívesen a meséit, hanem a
felnőttek is.

Nagyon sokat tanultam tőle.  Talán sok minden visszacseng őtőle a könyveimben. Mondásai,
szlogenjei,  amiket többször is  elismételt,  élettapasztalatának összesűrített  gyűjteménye volt.  Ha
kérésemre mesélni kezdett, elbűvölt minket előadásmódja, és a mese szőttese egyaránt. Mindenki
szívesen hallgatta őt, felnőtt vagy gyermek. Nagyon jó mesemondó volt. Ezeknek a meséknek a
lejegyzése valahogy elmaradt. Talán egyszer néhány meséje kiadásra kerül, ha emlékezetből leírom.

Ahogy  múltak  az  évek,  most  jött  el  a  legalkalmasabb  pillanat,  hogy  elkezdjem  átadni
folyamatosan azt a tudást, amit sikerült összegyűjteni.

Nemzetközi tapasztalatokra is szert tettem, mivel az eszperantó nyelv segítségével nagyon sok
nemzet, nyelv polgárával sikerült tolmács nélkül beszélnem. Bizony sokszor a szavakkal gyógyítani is
tudtam egyben. De mindig beigazolódott,  hogy a megelőzés mindig olcsóbb, gyorsabb, kevésbé
fájdalmasabb és praktikusabb is, mint az utólagos lélekfoltozgatás.

Tanítani  kell  az  embereket.  Ezoterikus  tanítások  mondják,  mindent  tudunk  születésünk
pillanatában,  és  csak  felidézünk,  begyakorlunk  minden  dolgot,  ami  tapasztalatként,  iskolai
tanulmányként elénk kerül az életünk során. Az „ismerd meg önmagadat” jó tanács, bizony nagyon
helytálló. A magam részéről, én mégis az inspiráció, a késztetés híve vagyok, hogy ébresztgessem az
embereket.

Ez a könyv azért is íródott, hogy a zsenge, vagy még tanulni vágyó gyermekeket segítse. Lehet,
hogy a benne szereplő néhány mondat felidézi a jót mibennünk, felnőttekben is.

Jó  gondolat,  jó  szó,  jó  tett.  Ez a vezérfonala a mesének.  Az is  lehet,  hogy érthetetlen első
olvasatra. Mégis, a gondolat el van ültetve az elmébe. Ismételt olvasás segít a megértésben, mint a
locsolás a növényi magvaknak. Adjunk időt a magnak, míg az kicsírázik, szárba szökken. Sok időnek
kell eltelnie, míg gyümölcsöt hoz. Az érlelést sem szabad kihagyni. Csak ha beérett, megérett a
gyümölcs, a szellem, akkor lehet véleményt alkotni.

Ebben a könyvben a történet tarka szőttesén keresztül  talán mindenki a saját  belső,  jobbik
világába is belelát. Főleg, ha követi egy-egy jó tanács lényegét, a gyakorlatok által is.

Ha valakinek ez az első kötet kerül először a kezébe, szerencsésnek mondhatja magát, mert
rátalál egy, a mese szárnyain repítő segédeszközre, ami a régen elfelejtett tudáshoz vezet. Aki már
birtokában van ama tudásnak boldog örömmel fedezheti fel, hogy mások is élnek ezzel a tudással a
mindennapjaikban, szól fiatalabbnak, idősebbnek.



Talán érdemes megszerezni és elolvasni a kővetkező köteteket is. Ott még több mesefordulat,
izgalom, csűrcsavar van, és lényegbevágó tanítások, örök érvényű igazságok. A most következő első
könyv addig is segít.

Kedves Olvasó! Rajta hát,  szálljunk együtt a mesék birodalmába a varázsszőnyegen. A saját
szőnyegemen  én  is  ott  leszek.  Én  ott  mindig  jól  éreztem  magam,  és  visszajőve  biztosabban,
vidámabban álltam a lábamon a hétköznapok világában.

Így tanultam meg, és tanulok továbbra is megállni a saját lábamon.

Ehhez kívánok minden Kedves Olvasómnak is sok sikert!

Vidámság a szívben!
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Előhang

Hahotország mesekincs,

Ilyen még a világon nincs!

Jó gondolat, jó szó, jó tett,

Meséjével az író jót tett.

Múltat s jelent összevetett

S leírta, mit a haza megkövetelt.

Vidámságot, örömet, szabadságot,

Függetlenséget, Önrendelkezést.

Gyermekekben támogasd az észt!

Tiszteld pénzben is az öreget,

Megtette Ő már, mi tőle telt!

Hogyha jókedvében hagyod,

Családjával tesz Ő még Nagyot,

Tán életében még senkit cserben nem hagyott.

Támogatja gyermekét, s az unokát,

Ettől sürög-forog az országban a "dukát".

A gazdaság fellendül, mert ez így dukál,

Fizetőképesség árut keres s talál,

Így a kereskedő s az ország a saját lábán megáll.

Sok diák sok iskolát, különfélét talál,

Így a "mindentudás" is könnyen rátalál.

 

 

 



 

 

 

CASCARA SAGRADA LOVAG KALANDJAI HAHOTORSZÁGBAN

 

HAHOTORSZÁG POLGÁRAI!           

   Hol volt, hol nem volt, de amikor nem volt, akkor is volt valahol, túl az Óperenciás tengeren,
még az Üveg hegyen is túl, ott, ahol a kurta farkú malac túr, volt egyszer egy ország, Hahotország.

Nos, kik is a lakói?

   Egyszerűen azok az emberek, akik mindig tudnak szívből nevetni, mert őszinték, tiszták, na és
ők  azok,  akik  mindig  vidámak,  jókedvűek,  örömteliek  és  az  arcukon  a  mosoly  és  a  derű  a
tekintetükben mindig jelen van. Életük a végtelen, örömteli pillanatok boldog láncolata. 
   Náluk a hahota családtag, nemcsak vendég. Bőven ellátják magukat és másokat is mosolyogtató
dolgokkal, történetekkel, és bohókás grimaszokkal is, ha lanyhult derűjű embertársaikkal futnak
össze. Boldogok, ha egymás szemeibe nézhetnek, mert igaz szeretet, barátságosság ragyog azokban
benne. 
    Tárgyaik is mókásak, természetes anyagokból készültek, akár érdekes formás faágak, díszek,
képes rajzolatok, vagy használati tárgyak: fakanalak, tányérok, kupák, szóval, ami a természetben
található, avagy ősi mesterségek használatával ők maguk előállíthatják - ki ki magának amit tud. 

   Amikor egymással találkoznak a legszebb ünnepi mosolyukat mutatják a másik felé és azzal is
köszöntik egymást. Mert őszintén szívből jövően megajándékozzák egymást saját magukkal, nemcsak
kicsi  figyelmükkel  de  szívük  minden  vidámságával.  Ha  beszélgetnek,  akkor  közben  mindig
nevetgélnek, kacarásznak, hahotáznak. a szomorúságot rendellenesnek, (bajnak) tartják és ha mégis
rájuk találna egy percig elméláznak felette, majd szeretettel elbocsájtják "Köszönjük, hogy itt voltál.
De most együtt elengedünk, vagy ha mégis inkább maradnál, hát csak kacagjál velünk, teutánad még
édesebb  a  kacagás."  Na,  de  igazi  szomorúság  náluk  nincs  is,  mert  mindig  jót  gondolnak,  jót
beszélnek és jót tesznek.

   Azt vallják, Isten mindent jónak teremtett, " És látá  Isten, hogy minden a mit teremtett vala,
ímé igen jó ...csak az ember döntse el, hogy mennyire tudja jóra használni, vagy jót tenni azzal.
Vagyis, csak jó van, és jobb, - ez van az életükben nézetük szerint.

   Ők igazi szívgondolkodók. Vagyis a gondolataikat átengedik a szívérzéseiken, és ha kevéssé
találják  jónak,  akkor  keresnek egy jobbat.  Addig teszik  mindezt,  míg a  szívük,  a  testük,  főleg
gyomortájékon a jó érzést jelezni nem kezdi. Amikor ez megvan, aszerint tesznek.


