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                        *** Diplomáciai Terület ***                      
Kis és Nagy Királyok, Királynők Köztársasága.

*** Atlantisz Írott rádió: Ha hangosan olvassa, akkor hallgathatja is! ***

A Demokrácia
Az Ember jelenlegi fél-intelligens (féleszű) világában, nagyon népszerű, a keresztény és más egy vezér 
alapú Noe hívő, végtelenül bugyuta diktatórikus rendszer, ahol csupán egy isten, egy vezér, egy igazgató 
stb.  lehetséges.  Ez  a  rendszer  megfelelhet  a  nagyon  primitív  szervezéshez  és  az  óvodákban,  ahol  a 
gyerekek még nem tudnak számolni, de ha egy egész várost, országot, Uniót akarunk ilyen primitíven 
irányítani, megjelenhetnek olyan barbár hegylakók, akik egymás fejét vagdossák, mert azt hiszik, a végén 
csak egy maradhat. Nos, ez nem Demokrácia. A Demokrácia a hármas számnál kezdődik. Az egy ember, 
az egy egyén (leegyszerűsített állítás). Két ember lehet egy pár, ha nagyjából összeillenek. Három ember,  
ha képes együttműködni, az már lehet egy csoport. A hármas a legkisebb szám, amire együttműködés 
esetén már azt mondjuk, hogy valódi csoport. Sajnos nagyon kevesen jutnak el idáig, de az emberi fajban, 
az  idősebb  korosztályban  már  akadhatnak  olyan  egyének,  akik  nem  csupán  a  nemi  szervükkel 
gondolkodva,  nem  csupán  párosodni  szeretnének,  hanem  alkalmasak  némi,  nem  szex  alapú 
együttműködésre is, ezért talán a Demokráciának is van némi esélye, ebben a néha hihetetlenül ostoba 
világban. Miről ismerjük fel a Demokráciát? Sajnos, erről a még a Görögök is keveset tudtak, és amikor 
azt mondják a hírek, hogy sikerült, még a régi elnöknél is rosszabbat megválasztani, akkor jobb, ha tudod, 
az nem demokrácia! Egyetlen egyént legfeljebb kisebb csoport élére választunk, (24 fő, de semmiképp 
sem több mint 120 fő), de A valódi demokráciában egy város, Ország, stb. vezetésére 
mindig több mint kettő, az-az legalább három egyénből álló tanácsot, testületet, 
elnökséget  stb.  választunk.  Sohasem egyetlen  egyént.  Az  a  diktatúra,  mikor 
egyetlen egytől függ minden. A Demokrácia nem ellensége az egy vezér, egy vezető alapú 
rendszereknek, hanem továbblépés a fejlettebb együttműködés irányába, ahol a legalább 3 egyénből 
álló vezetőség kiküszöbölheti az egy vezér alapú rendszerek legfőbb hibáját, ami abban nyilvánul meg, ha 
a vezető vagy vezér megbuggyan, megőrül, vagy megtéved, az egész megvezetett csoport is ugyanúgy 
megbuggyan,  megőrül,  vagy megtéved.  Három együttműködő tisztességes vezető esetén,  ha az egyik 
megbuggyan, megőrül, vagy megtéved, azt a másik kettő még le tudja váltani, és keresni helyette egy 
normálisat, így nem fog az egész csoport megbuggyanni, megőrülni, vagy megtévedni.  Az a jelenség, 
hogy egyetlen egy aljas bűnöző diktátor leraboljon egy egész országot, miközben a többi utánozza, 
és az egy bolond százat csinál jelenséggel, a migrációra hivatkozva, amit saját maga okozott -mert a 
migráció és a két-lábon járó nyomor nem más mint menekülés az őrült katonai diktátorok elől - , 
haláltábor  szögesdrótjával  keríti  be  Dél  Dél-Kelet-Európát,  csak  az  egy  vezér  alapú  Noe 
rendszerben  lehetséges,  tisztességes  demokratikus  rendszerben  ilyen  nem  fordulhat  elő! A 
Demokrácia  nem  zárja  ki  a  Királyságot,  hanem  lehetővé  teszi,  hogy  három  vagy  több  király  
tisztességesen együttműködjön egymással, és így tisztességes irányba vezessék az Országot!  A 27-es 
elméleti  rendszer például úgy működik,  hogy minden Országnak van egy bal és egy jobb kormánya, 
aminek az élén mindkét oldalon egy Zöld, egy Területi és egy Kör Király és Királynő áll, az-az 12-en 
adják az Ország legfelső vezetését (12-es rendszer). Ezen felül, lélekszámtól függően, minden Ország ad 
legalább egy-három Királyt vagy Királynőt a nemzetközi vezetésnek, akik az Uniós vagy Kontinentális 
szinten a vezetőség tagjai. De itt már nem csupán bal és jobb, hanem három rész van, például bal, közép 
és jobb, és mindegyik résznek 3 Királya vagy Királynője lehet, mind a három legfontosabb területen, amit 
itt Zöld, Területi és Kör megnevezéssel illetünk. Tehát, itt az Uniós, vagy Kontinentális legfelső vezetés 
optimális  esetben  nem egyetlen  egy csúcsjelöltből,  hanem 27  főből  áll.  A szavazáson  pedig  a  főbb 
területek, a Zöld, a Területi és a Kör, nem riválisai vagy konkurensei egymásnak, mindegyik területre 
egymással párhuzamosan kell vezetőt választani.

A 27-es elméleti rendszer a Demokrácia és a 3-Király ötvözete, ami nem feltétlen a lehető legjobb 
ötvözet, de messze használhatóbb, mint a jelenlegi bugyuta egy vezér alapú diktatórikus rendszer, 
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még akkor is, ha kevesen veszik a fáradtságot, hogy megértsék. A recept ingyen van! Most már csak 
alkalmazni kéne a gyakorlatban!

Reméljük, sem az alumínium kohó, sem mások nem próbálják lenyúlni jogdíjakkal a hasznot, ez nem 
alumínium ötvözet!

Persze,  ez első ránézésre,  kissé bonyolult,  és minél egyszerűbb valami,  annál többen megértik,  és az 
együgyű egység néha jobb lehet, mint a kétség vagy a kétségbe esés, de a háromság lehet, hogy több 
lehetőséget nyújt,  mint az egység, ahhoz viszont,  hogy a többségnek is  elfogadható ajánlatot tudjunk 
tenni,  legalább  annyit  el  kell  érnünk,  hogy meg  tudjuk  számolni,  hányan  van  a  többség!  A vezető 
kisebbség viszont jól teszi, ha megérti, mi az a demokratikus együttműködés!

A további  részletek  tárgyalása  csak azután  lehetséges,  ha ez  a  rakás  egymást  maró,  féleszű,  iszákos 
diktátort végre sikerül kitakarítani az Országos vezetésből, és helyükre, együttműködésre képes, civilizált 
egyének kerülnek...

További részletek: www.asztropitekusz.hu

Tudod, mikor a nagy nagy katonai rendőr próféta beszél a végtelen szabadságról, a kapacitás 
szóból erőforrás lesz, a kérésből és kívánságból diktatórikus munkautasítás, a végtelen precizitásból 
pedig  végtelen  fegyelmezés  és  rendszabályozás.  Látod  már,  hogy  az  egy  vezér  alapú  Noe 
rendszerben hogy vész el a teljes szabadság, csupán azért, mert az egyetlen vezér néha megőrült, a 
többi  pedig  feltétlen  engedelmességgel  és  odaadással  követi  az  összes  hibát,  és  még büntetik  is 
azokat, akik nem akarnak ugyanúgy hibázni mint ők, ahogy az a hibás receptjeikben elő van írva! 
Persze el lehet vitatkozni, melyik a rosszabb, ez, vagy egy kiszögelt doki és a gyógyítás inkvizíciós 
meghamisítása, áldozatokat és harcokat követelő, feltámadás szerű agyrémekkel, ahol szintén az 
egyetlen egy tökéletesnek hitt vezér hibáin vérzik el minden. Az Emberiségre és egy sokak által 
elfuserált Univerzumra vagy Univerzumokra vonatkozó tudás nem lehet egyetlen egyén kizárólagos 
tulajdona! Tudod,  a színészek szépen retusált  emberek,  de amennyire szépen retusáltak,  annyit 
hazudnak is. Van, aki szépen hazudik, van aki csúnyán. Megtanították őket szemrebbenés nélkül, 
meggyőzően hazudni. Mit higgyen el a selejt és szeméttermelő telep mesterségesen lebutított lakója?

Nos, ebben a világban nagyon nagy hiány van az értelemből, emiatt lehetséges, hogy néha egy 
egész bolygónyi elaltatott bolond álmát egyetlen egy vezér őrizze egy elfuserált egy vezér alapú Noe 
rendszer segítségével. Ez a Diktátorok nagy álma, hogy a világ egyes egyedül, csakis az övék legyen, 
és Ők legyenek mindenek felett. Ezeket a tényeket lehet, hogy elfelejtette közölni veled a nagy nagy 
próféta, és a helyzetet tovább bonyolítják a tudathasadásosok, akik már sejtik, hogy nem igaz az az 
állítás, hogy egy ember egy személy, mert ők mindig többen vannak, és reménykednek benne, hogy 
így a törleszteni valók majd majd megoszlanak, de annak ellenére,  hogy ők mindig többségben 
vannak, ezt a többséget nem tudják érvényesíteni a szavazásokon és sajnos a személyi jövedelem 
adóhivatal sem fog kedvezni nekik! Az őrültek háborúja pedig ott kezdődik, mikor az egy vezér 
alapú Noe hívek rájönnek, vannak más egy vezérek is és más típusú egy vezér alapú Noe hívek, és 
ez szörnyen felbosszantja őket, és elindítják a harcot, hogy kiderüljön, a sok egyetlen közül melyik 
az  igazi,  mert  nem  tudnak  másban  hinni,  csak  egyetlen  egy  vezérben.  Az  már  meghaladja  a 
képességeiket, hogy felfogják, a világ nem egy személyes.

A felvázolt  27-es rendszer segíthet kijavítani a nyilvánvaló tévedéseket és hibákat! Persze,  ha 
mindenki  tök  hülye,  részeg,  kábszeres  és  mesterségesen  lebutított,  akkor a  27-es  rendszer  sem 
működik,  de  talán  itt  még  nem  tartunk.  27  jól  szervezet,  civilizált  egyén  képes  lehet  a  fenti 
rendszerben elirányítani akár egy egész Kontinenst! Ember esetén nem érdemes a legfelső vezetőség 
létszámát néhány 12-esnél többre növelni, pláne, ha több nyelvet beszélünk, mert a fizikai korlátok 
és félreértések miatt túlságosan lelassulhat az érdemi döntéshozatal képessége.
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…
Váltsátok le az őrülteket!

Nagyon  itt  van  már  az  ideje,  hogy  az  Európát  szögesdrótosító  őrültek  eltakarodjanak  a 
hatalomból, és törlesztésként, ingyen és bérmentve, elbontsák haláltáboros szögesdrótjaikat!

A Tanácsokban, vezetésben jelen lehetnek olyan nem fanatikus egy vezér alapú Noe hívők, akik 
már felfogták,  hogy  a  világ  nem egyszemélyes,  és  nem indítanak  ostobaságuk bebizonyításáért 
háborúkat,  de azok a bűnözők, akik a szögesdrótjaikra esküdtek, eltakarodhatnak szögesdrótos 
ketreceikbe.

Már a kocsimat is le kellett adnom, mert nem tudok ennyi rendőrt eltartani! A munka utasításokat végre 
kell  hajtani,  mert  hála  a  hatalmaskodó  diktátorainknak,  ebben  az  országban  egyre  több  az  eszetlen 
fegyverkező. Van határőr, rendőr, biztonsági őr, parkoló őr, vásári ellenőr, büfé ellenőr, adó és pénzügyi 
ellenőr, jegyellenőr, parkőr, vadőr, halőr, malőr, közterület felügyelő, díjbehajtó és még sorolhatnánk a 
sok  semmire  kellő  tolvajokból  lett  jól  megfizetett  kormánypárti  büntető  bűnözőket,  (tisztelet  a 
kivételeknek,  akik  tesznek  is  valami  hasznosat)  és  megnézheted  a  tévében,  hogy bokszolnak  már  a 
kislányok is a kiütésig hajtott sportrendezvényeken! Ugye Te is érzed, hogy ez így lehet bármi, csak nem 
törlesztés, nem szabadság, és nem fejlődés!

Köszönjük  a  semmit,  amit  támogatásként  adtatok.  Ha  nincsen  támogatva  a  szabad  kutatás,  a 
továbbiakban nem tudom ingyen adni a recepteket! Már kezdem kicsit unni, hogy ez a jelenlegi népbutító 
kormány és vallási vezetés, a szabadság neve alatt, teljes rabszolgaságot kiépítve, minden valódi szabad 
lehetőséget  eltöröl  és  bezár!  Univerzum  legaljasabb  felsőbbrendű  rendőrei,  egybesültök,  ha  így 
folytatjátok! Már megint nekem kellett mindent kiszámolni az elméleti receptben, pedig akár hiszed, akár 
nem, nem annyira bonyolult! Arról meg nem én tehetek, hogy a matematika úgy működik, ahogy!

A Követ 2019.07.07. 07:07 07.-től.

A törvénytelen és antidemokrácia

Az Oroszoknál, valamikor a világháborús időkben, három tagú trojkák ítélkeztek a nép felett, és rendeltek el  
tömeggyilkosságokat.  A  törvénytelen  és  antidemokrácia  az,  amikor  három  vagy  több  törvény  alatti  őrültet  
választanak  vezetőnek,  akik  hasonló  őrületben  egyetértve,  együttműködnek  mások  elpusztításában, 
megkárosításában. Az antidemokrácia csak akkor lehetséges, ha kiforgatják a törvényeket, és értékesnek tüntetik fel  
a pusztításokat. Sajnos, nagyon sokan vannak a törvényes szint alatt, akik hatalmat adnak, az il-liberális (szabadság  
ellenes)  fegyverkező diktátoroknak.  Az őrültek és  kemény legények népszerű halálvágya  ellenére,  tisztességes 
valódi demokrácia csak a törvény szintje felett létezik, és nem a törvény alatti bűnöző szinten, ahol az il-liberális 
diktátor papjai hirdetik, hogy mindenki bűnös, a diktátor pedig mindenkit lecsukat. Évszázadokon át mágián égetni  
azokat, akik tudni merészeltek valamit? Boszorkány üldözés? Mindenkit megfeszíteni, mágián égetni, aki nem a  
dogmákat vallja? Kínzóeszközökkel vallató inkvizíció? Haláltábor szögesdrótja az Ország körül, hogy a kemény 
legények megállítsák a hitetleneket? Ez lenne a keresztény szabadság? Nos, ha tényleg így gondoljátok, jobb, ha  
mielőbb eltakarodtok  a  vezetésből  az  il-liberális  diktátorotokkal  együtt!  Persze,  mindenkinek megvan  a  maga 
kehéje ebben az őrült világban, de vannak még olyanok, akik a törvény feletti tiszta szinten állnak? Fontos, hogy 
konstruktív  vezetőkre  cseréljük  a  hóhérokat! (...ezeket  a  sötét  középkori  hóhérokat  és  más 
tömeggyilkosokat, mint például a török, a koreai, vagy az izraeli rakétázó elnök.) (2019.11.28)

Republic of Little and Big Kings and Queens
                         *** Diplomatic Area ***                         
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