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

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

A Fehér Zászlós Ország
Törvény (Emberi képességek): Az a vezető, amelyik képtelen leülni egy béketárgyalás asztalához a 
másik  háborúzó  fél  vezetőjével:  alkalmatlan  civilizált  vezetőnek!  Sürgesd  azonnali  leváltását! 
Amint sikerül leváltani és Civilizált Vezetőkre cserélni a háborút fenntartó barbár diktátorokat egy 
adott területen, megszűnik a háború és beköszönt a békés rendezés lehetősége! Hiába írom neked, 
hogy a krumplis-tésztát krumpliból és tésztából kell csinálni, ha neked se krumplid, se tésztád! Pedig, 
nem bonyolult megcsinálni! Akkor kezdjük ott, hogy honnan szerzünk krumplit, és hogy kell csinálni a 
tésztát!... Egy valódi civilizációban nincs olyan, hogy egy népirtó putyin elköveti a tömeggyilkosságot, 
aztán úgy gondolja, ugyan már, egy kis népirtás a legjobb családban is előfordul, és tovább királykodik,  
hanem az ilyeneket már az első rablógyilkosságuk után lecsukják és nem várják meg, míg népirtókká 
növik ki  magukat!  Ennek a Bolygónak nincsen diktátor  független,  valódi  igazságszolgáltatása!  Itt  az 
igazság a hóhérok kezében van! Ideje kiadni a népirtókra és hóhéraikra az elfogatási parancsokat, pótolni 
a hiányosságokat és felállítani a diktátor független nemzetközi igazságszolgáltatás rendszerét! Itt a recept:

Fontos figyelmeztetés: Egy nemzetközi bíróság nem hívódik össze magától, és egy béketárgyalás 
nem üléseződik magától, bármennyire is szeretik az angolok a szenvedő nyelvtani szerkezeteket. Ezt 
valakiknek meg kell szervezni! Mivel az itt leírt, egy új módszer, elsősorban az Egyetemektől várjuk 
a receptek továbbfejlesztését, kidolgozását és a szervezést! Ez a Te feladatod is! Aki azt hiszi,  a 
húsvéti nyuszi meg a télapó majd rendet rak vagy elhozza a békét és imádkozik isten bácsi erős 
kezű,  büntető,  hóhér diktátoraiért,  ahelyett,  hogy  elolvasná  mit  is  kéne  tenni,  annak  civilizált 
jogokból bukás és utóvizsgálat! Amit ember rontott el, azt embernek kell kijavítania és nem valami 
homályos,  haragvó  istenségnek!  Egy  olyan  világ,  amelyik  képtelen  kordában  tartani  barbár 
fegyverkező diktátorait, hóhérait, és képtelen a megbékélés, a leszerelés és civilizálódás útjára lépni, 
nem lesz alkalmas arra, hogy megérje a holnapot, a jövőt! A törvényes rendezés az utolsó esélyünk! 
Tessék elkezdeni a találkozók megszervezését! Már a tegnap is csaknem évtizedes késés, nem kellett  
volna eddig várni!

A Fehér Zászlós Ország tárgyalásainak elsődleges célja, hogy megállítsa a háborút és megtalálja a 
békéhez  vezető  utat,  amit  felajánl  a  résztvevő  feleknek.  Ehhez  szükséges  megérteni,  milyen 
helyzetben vagyunk és mit kell tennünk. Akik egész életükben egy felborult roncson éltek, aminek 
az alja látszik ki a vízből, és a fedélzet van víz alatt, hajlamosak azt hinni, hogy ez így van jól és  
tiltakoznának  azok  ellen,  akik  meg  akarják  fordítani  ezt  a  kifordított  helyzetet.  Sajnos,  az 
Emberiség hajója az élet-halál tengerén, már az írott történelem előtt felborult és azóta is csak 
tehetetlen  roncsként  sodródik.  Ahhoz,  hogy  visszaállítsuk  az  elveszett  értékeket,  és  átépítsük  a 
roncsot, még nagyon sok fegyverkező diktátort kell a börtön aljára küldeni, és a kegyelmeseknek 
még  nagyon  sok  ártatlant  és  kényszer-besorozottat  kell  kiszabadítaniuk  és  felszínre  hozniuk  a 
diktátorok börtöneiből, hadseregeiből, miközben a roncsot úgy kell átépíteni, hogy ne süllyedjen el 
a  nagyjavításban!  Elég  lehetetlennek  tűnő  feladat,  de  amikor  végre  beküldjük  az  összes 
tömeggyilkos fegyverkező hóhér diktátort a börtön aljára, és kihozzuk az ártatlanokat, kényszer-
besorozottakat és félkegyelműeket: Béke lesz a Földön! A Fehér Zászlós Ország szerepét 3-6 éves 
váltásokban,  bármely  Ország vállalhatja!  Nos,  kik  fogják megtalálni  a  békéhez vezető  utat? A 
feladat veszélyes! Miden alkalommal, amikor a bíróság ártatlant ítél el, elvész a Civilizált Világ egy 
darabja,  és  barátból  ellenséget  csinál,  ha  melléfog  és  a  főbűnöst  szabadon  hagyja,  döntése  a 
pusztulást és további pusztítást szolgálja. A kegyelmes, ha egy pusztítónak ad kegyelmet, további 
pusztítás várható, és megnehezíti a kegyelmezést azoknak, akik megérdemelnék azt!

Közérthetően: A Fehér Zászlós Ország vállalja, hogy békés területet biztosít a háborúzó feleknek a 
béketárgyalásokhoz.  Ennek  érdekében  hatástalanítja,  leszereli  minden  katonai  fegyverzetét,  és 

1



AATLANTISZTLANTISZ S SZABADEGYETEMZABADEGYETEM

fegyvertelenül áll ki a Világ színe elé! A Fehér Zászlós Ország ezután tárgyalásra hívja a küzdő 
feleket,  és  felállít  egy nemzetközi  bíróságot a küzdő és  megkárosított  felek saját  friss  diplomás 
jogászaiból,  valamint  a  többi  érintett  fél  fiatal  jogászaiból.  Lehet,  hogy  a  friss  jogászok  még 
zöldfülűek,  de  azért  keresünk  elsősorban  fiatalokat,  mert  nekik  még  van  jövőjük,  és  kevésbé 
áldozatai, érdekeltjei a rendszer szintű bűnözésnek, korrupcióknak. Maga a Fehér Zászlós Ország 
nem vesz részt  a  döntések meghozatalában,  csak helyet  biztosít a  döntéshozóknak és  bizalmat, 
felhatalmazást ad a felállított nemzetközi bíróságnak, ahol a meghívott esküdtek maguk szavazzák 
meg a három-hét Bírát,  akik maguk választják, a Fő-bírát! Népiesen fogalmazva: a bizalom és 
felhatalmazás  itt  annyit  jelent,  hogy ha a  sok sok titkosított  és  még-titkosabb és  még annál  is  
titkosabb  államtitkokat  rejtő  dokumentumok  ellenére,  ha  egy  népirtó  putyinról  véletlenül  az 
derülne ki, hogy mégis csak népirtó, akkor a bíróság elrendelésére: népirtó putyin hóhér bácsit a 
Fehér Zászlós Ország rendőrbácsija elfogja és berakja a rendőrbácsik ketreces kocsijába, majd oda 
szállítják,  ahová  a  bíróság  rendeli!  És  ha  a  tárgyaláson  az  derülne  ki,  hogy  egy  világhóhér 
zelenszkij maga is gyilkoltató hóhér, aki maga gerjesztette a világháborús veszélyt, akkor a Fehér 
Zászlós Ország rendőrbácsija a bíróság elrendelésére, elkapja világhóhér zelenszkij bácsit is, majd 
oda szállítja, ahová a bíróság rendeli! A Fehér Zászlós Ország mindezt nyilvánosan teszi, mert a 
Fehér Zászlós  Ország nemzetközi  bíróságát a nép végtelen bírósága is  figyelemmel  kíséri,  ahol 
bárki szavazhat az elítélt bűnösségére, vagy ártatlanságára. Tekintve, hogy a népszavazatok legtöbb 
esetben  nem számítanak  szakértői  döntésnek,  csak  véleménynek,  az  esküdtek  korrigálhatják  a 
tévedéseket, és aki elolvasta a korrekciós javaslatokat, újra szavazhat!

A béketárgyalás nem a bíróságon zajlik, a Fehér Zászlós Ország erre külön konferencia termet ad a 
feleknek,  de  a  feleknek  a  bírósággal  el  kell  fogadtatniuk  a  megkötött  kompromisszumokat  és 
megegyezéseket, a lecsukott bűnös vezetők helyett pedig Civilizált Vezetőket kell választaniuk! Ne 
feledjük, hogy jelen esetben: Oroszország-Ukrajna-22: Az amerikai fegyverkereskedők és hóhérok 
is érintettek, tehát Amerika is küldhet friss-diplomás nemzetközi jogászokat esküdtnek, de itt a 
főszerep elsősorban a küzdő és megkárosított  feleké,  tehát a nagyjából 24-60 esetleg 120 esküdt 
többségét a küzdő felek országaiból kell választani, nem feledve, hogy az EU is kárvallottja ennek a 
világháború-kezdeménynek! Tárgyaljanak a felek a teljes leszerelésig és teljes megállapodásig, és 
ezt nem lehet egyetlen tárgyalással elintézni! Ennyi fegyverkező bolond leszereléséhez bizony kell 
legalább egy Ország méretű békés terület, és szükséges több évnyi munka, de ez így még mindig 
sokkal olcsóbb és kedvezőbb, mint egy világháború!

A hadseregek nagyon elszabadultak a törvény kontrollja alól, ideje újra a törvényes kontroll alá 
vonni őket! Senkinek sincs joga öngerjedő diktátoraik parancsára, másokat úgy pusztítani, ahogy a 
kedvük tartja! A szabadság nem a pusztító bűnözők jussa! Ahol a szabadság, az erőszak jogán, a 
rablógyilkosoknak jár, ott véget ér a Civilizáció és kezdődik a barbárság, még akkor is, ha ez egy 
donald  hóhér  trump  vagy  más  amerikai  elnök  parancsára  történik!  Civilizációt  nem  lehet 
hóhérokból építeni és semmilyen kultúrát nem lehet mások kifosztására alapozni, a diktátorok által  
kiforgatott törvényeket pedig senkinek sem kötelező megtartani...

Miért is harcolnak ezek? A földért? Neeem! Az ukrán vezérek gyakorlatilag már eladták maradék 
földjüket is, leginkább Amerikának és vagy száz évnyi adósságot halmoztak fel népüknek, hogy 
tovább hóhérkodhassanak.  A hóhérok  és  rablógyilkos  uralkodóik  nem földművelésből  akarnak 
megélni, és folyton bizonyítaniuk kell, hogy kegyetlen védelmük mennyire fontos és megfizetendő! 
Jajjj, dehogy szabadságharc ez! Az csak a népnek beadott süket-duma! Ez a hóhérok népirtásos 
rabló és  tömeggyilkossága, amivel  a  hóhérok bizonyítják,  hogy az ő jóságos fegyveres  uralmuk 
mennyire szükséges és megfizetendő! Az ukrán - orosz világháború és a többi kisebb háború rejtett 
tétje, hogy a hóhérok keze alá kerüljön a háborúzó és velük kapcsolatos világ pénzének java része! 
Ez az amerikai vagy orosz világ-kifosztási, beváltnak tűnő gyakorlat! Valamiből el kell tartani a 
hadsereget! A medvének is el kell lopnia a mézet, ha azt akar enni, amit a méhek termeltek meg és 
nem  törődik  azzal,  hogy  tönkreteszi  a  méhek  odúját,  kaptárát,  lakhelyét!  A  civilizált  világ 
kirablásából kapja megbecsülését nem csak népirtó putyin, hanem a színész hóhér ukrán diktátor 
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is, sőt, még az amerikai fehér-ház hóhérai és fegyverkereskedői is! És ezek nagyon sokba kerülnek! 
Sokkal sokkal többe, mint a rácsos cella, amit valóban érdemelnének! Jajjj de dugdossák azokat a 
titkosított  dokumentumokat,  jajjj  de!  Ideje  kijavítani  a  hibákat  és  lecserélni  a  javíthatatlanul 
pocsék rendszereket, elveket, a kegyetlen, bűnöző vezetőket! Talán akkor majd: egy kicsit élhetőbb 
lesz a Világ!

Az ukrán elnök, a háborús hős hazafi, aki titokban úgy akart meggazdagodni, hogy mészárszékre 
ajánlotta fel nem csak a saját népét, mert az élő népen történő vadászatért és fegyvertesztekért 
nagyon  sokat  fizetnek  a  világ  hóhérai  és  diktátorai!  Ezek úgy  gondolták,  hogy  az  így  szerzett 
pénzből jut majd elég, hogy a mészárlást túlélő maradékot olyan jól tartsák, hogy ne lázadozzanak! 
A háború után már elég csak azokat kinyírni, akik megsejtik a köztiszteletben álló jótékonysági 
embervadász hóhérok bűneit! Nos, a bíróság feladata kideríteni, így volt-e vagy máshogy, de sosem 
hallottunk  még csak  hasonló  nyilatkozatot  sem,  az  ukrán elnöktől:  ha  én  állnék  a  megbékélés 
útjában,  akkor  inkább  lemondok!  Márpedig,  ez  lenne  az  első  olyan  nyilatkozat,  amiből  arra 
következtethetnénk:  ennek  az  őrültnek  mégiscsak  van  némi  önkritikája!  Ahol  folyamatosan 
ropognak a fegyverek, ott mindkét fél letért a helyes útról, nem csak a másik! Márpedig, akinek 
akkora a becsvágya, hogy ökölbe szorult kézzel toborozza a Világot a világháborúba, a halálba, a 
pusztulásba,  annak  könnyen  a  torkán  akadhat  a  megbüdösödött  pulóvere  nyakára  hímzett 
háromágú  arany  vasvilla!  Mit  is  akarnak  ezek  a  félelmetesen  agresszív  disznók  ezzel  a 
szimbólummal elérni? A halottakat biztos nem fogják tudni,  a nyeletlen arany vasvillájukkal,  a 
halálból visszahozni!

Információink továbbra is hiányosak és alkalmatlanok arra, hogy ezek alapján vádaskodjunk, vagy 
ítélkezzünk! Ez csupán a történtek elnagyolt leírása, ahol a lényeges szálak már látszanak, és bár 
azoknak lenne igazuk, akik azt állítják, mi tévedünk, de sajnos a tömegsírok azok tömegsírok, az  
elrabolt  életek  azok  elrabolt  életek  és  ezeket  már  egyetlen  agresszív-fegyverkező-diktátor, 
kényszerbesorozó,  gyilkoltató  katonatiszt  vagy  mások  kivégzéséből  gazdagodott  fegyvergyáros, 
fegyverkereskedő és egyéb fegyveres erő sem tudja visszaadni!

Természetesen, békét hazudó döbrögi orbán diktort és semjén sintérét is ki kell  kérdezni,  hogy 
jótékonysági  vadászataik  vajon  összefüggésben  vannak-e  a  nemzetközi  ukrán  jótékonysági 
népirtásokkal, vagy csak a bűnök elrejtését szolgáló álca, mint a stadionok. Megfordult-e semjén 
sintér  fejében?  Ha  már  a  szomszédban  népirtást  rendeztek,  mért  ne  rendezhetnének  egy  kis 
migráns  vadászatot  a  helyi  sintérek  nálunk  is,  hogy  jótékonyan  megtisztítsák  az  erdőket  az 
esetlegesen ott bujkáló migránsoktól!?. Természetesen, amennyiben Magyarország vállalja a Fehér 
Zászlós  Ország  tárgyalási  terület  adását  a  béketárgyalásokhoz  és  a  Nemzetközi  Bíróság 
felállításához,  semmi  akadálya,  hogy  például  két  vidéki  stadiont  átalakítsanak  ezen  célok 
megvalósításához. A végtelen bíróság felállításához nagyon nagy nyilvános konferencia termekre 
lehet szükség! Félelmetes, hogy ezeknek akkora bűneik vannak, hogy egy telt-házas stadionnyi bíra 
sem feltétlenül elég az összefonódások kibogozásához! Nos, ha esetleg három stadionra lesz szükség, 
ebben az Országban van annyi, még több is!

A XXI. század új világrendjét egyszerűen úgy foglalhatnánk össze, mint: hamis ideológiákkal, téves 
eszmékkel,  alaposan megtévedt vallási  vezetőkkel  áldatott  -fegyverkező hóhérok,  köztiszteletben 
álló  tömeggyilkosok és  népirtó  diktátorok-  egymással  versengő,  katonai-rendőr diktatúrái,  akik 
általában azt hiszik magukról, hogy mennyire jók, modernek és demokratikusak! Ezek a bolondok 
halálra  ítélték  egymást  és  a  Világot!  Ideje  bevezetni  az  utolsó  jogot:  a  törlesztés  jogát  és  a 
halálbüntetést életfogytiglanra változtatni, majd visszaadni azoknak, akik halálra ítélték egymást és 
a  Világot!  Kik  gondolják  úgy,  hogy  a  Világon  bárkit  kényszer-besorozhatnak  és  mészárszékre 
küldhetnek, aztán, ha mindenkiből hullát vagy engedelmes bárányt, imaszőnyegen könyörgő hívet 
csináltak,  úgy lakomázhatnak a világ  összes  pénzéből,  ahogy neki  tetszik?!.  Tessék megfosztani 
vezetői szerepüktől ezeket! Stb. …
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Kik is  akarnak irányítani  minket? Ott  van a hadseregben például a mezei  tahó, az agresszív paraszt, 
akinek büdös a munka és egyébként is kevés az esze ahhoz, hogy meg tudja javítani a traktort, ezért 
inkább  elment  hóhérnak,  hogy másoknak  dirigálva,  úriasabb  módon  élhessen.  A hivatásosak  önként 
választották szakmájuknak a gyilkolást!  Az erőszakkal  elhurcolt  kényszer-besorozottak  a  kivégezhető 
túszaik,  akikből erőszakkal  szintén  csak hóhért  akarnak csinálni.  A jelenlegi  világrend,  az  egymással 
versengő  katonai  rendőrállamok:  az  a  szint,  amikor  a  sokszor  eszetlen,  fanatikus  hóhérokat  és 
gyilkológépeket, a jól megtévelyedett papok, imámok vagy egyéb hamis ideológiák őrültjei megáldják, és 
megengedik,  hogy  ezek  legaljasabbjai,  a  fegyverkező  diktátorok  dirigáljanak,  az  erőszak  terrorista 
törvényei alapján, a becsületesen élni és dolgozni próbálkozóknak. Márpedig az efféle pusztulásba vezető 
katonai vezetésnek köze sincs, az élhető életet  nyújtó, Civilizált  Vezetéshez! Ne keverjük a tetejét az 
aljával! Rakd a hóhért a börtön aljára, mert oda való, és nem a parlamentbe!

Ideje  leváltani  az  efféle  erőszakos  pusztító  bolondokat  és  világi  -  civilizált  -  demokratikus  -  
vezetőket keresni helyettük! Mi kell még ahhoz, hogy végre megszabaduljunk a köztiszteletben álló 
hóhér  diktátorainktól  és  rablógyilkosainktól,  akik  valójában  azon  versengenek,  melyikük  a 
legkártékonyabb  pusztító  a  világon?  Még  az  elfogató  parancs  sincs  kiadva  a  nyilvánvaló 
pusztítókra, pedig már rég a rács mögött lenne a helyük, hogy józanodjanak, majd megkezdjék 
hatalmas adósságaik törlesztését!
Természetesen, egyetértünk azzal, hogy elsőként népirtó putyint és vezérkarát kell megállítani és 
bíróság  elé  idézni,  de  itt  nem állhat  meg  az  igazságszolgáltatás,  hanem fűrer zelenszkij  ukrán 
elnöktől egészen donald hóhér trump lepukkant amerikai elnökig, végig kell vizsgálni, kinek milyen 
hatalmat és jövedelmet adott a fegyverkezési láncolatért való lobbizás és Ukrajna mészárszékre 
küldése, mert időközben sajnos, lehet, hogy az ukrán vezérkar legalább annyira lealjasodott, mint 
az orosz vezetés! A népirtás külföldi támogatóit pedig most még ne is emlegessük! Azt pedig ne 
felejtsük el, hogy az utolsó csepp a pohárban, ami ezt a népirtást indította, az nem más volt, mint 
donald hóhér trump azon akciója, hogy ez a hóhér: hosszas propagálásaival, bevásároltatta a v4 
országok ütődött diktátorait a saját rakéta-rendszereiből, és ezt látván, népirtó putyin vérszemet 
kapott,  mert  nem  tudta  eladni,  saját  fejlesztésű  orosz  rakétáit,  aztán  hóhéraival  együtt,  úgy 
gondolták, jobban járnak, ha inkább használják ezeket, minthogy rájuk rohadjon! Hiába írtuk a 
figyelmeztetéseket éveken át, hogy a fegyvervásárlással a háborút veszitek meg, a fanatikus hazafi 
v4  diktátorok  csak  bevásároltak  az  amerikai  nagykövetekként  tevékenykedő  aljas 
fegyverkereskedőktől!  Miért  küld  Amerika  fegyverkereskedőket  nagykövetnek?  Természetesen, 
ezeket is ki kell vizsgálni!

Bőven itt  van már az ideje a béketárgyalásoknak! Meg sem kellett  volna várni,  hogy ekkorára 
nőjön a tragédia! Tehát akkor, melyik Ország vállalja a Fehér Zászlós Ország szerepét és az ezzel 
járó munka megkezdését-folytatását a teljes leszerelésig és civilizálásig!?. Amikor ennyire magasra 
másztak  a  ranglétrán  a  világ  legaljasabb  rablógyilkosai,  akkor  már  nincs  más  esély,  csak  a 
törvényes rendezés! A háború és öldöklés csak a bűnözőknek és barbároknak kedvez! Nincs olyan, 
hogy jogos harc, vagy becsületes háború! Ahol harc van, ott vége a jogoknak a becsületnek és a 
Civilizációnak! A nemzetközi  bíróságnak  legyen  alkalma megtenni,  hogy  a  nemzetközi  szintről 
visszalép az országos szintre és egy adott népirtót úgy is  elítélhet,  hogy az összes esküdt közül,  
leginkább csak a népirtó saját országának jogászai  döntéseit  veszi  figyelembe.  Ítéljék csak el  a 
népirtókat, tömeggyilkosokat, vagy egy világháború gerjesztő színészt, a saját országa jogászai! Van 
jobb recepted? Írd össze! Megvalósítjuk, vagy marad csupán utópia, és megint a hóhéroké a világ,  
aztán  mindenkit  mészárszékre  küldenek? Vállalja  valaki  a  szervezést?  Lehetsz  Te  is  Követ!
Ne  legyetek  olyan  mulyák,  hogy  hóhérokhoz  imádkoztok!  Mondj  nemet  a  fegyverkező 
rablógyilkosoknak! Meghalni valakiért könnyű egy halandó, pusztuló világban! Élni, élni valakiért, 
sokkal  nehezebb!  Nincs  olyan,  hogy  szent  háború,  akik  háborúznak,  minden  szentséget 
tönkretesznek! Élni egymásért - ez a gondolat lenne a Civilizáció egyik rég elfeledett alapgondolata! 
De  ahol  az  élni  egymásért  gondolat  odáig  torzul,  hogy  egy  meghal  a  többiekért,  majd  ennek 
parancsolatára  a  hívek meghalnak másokért,  ott  kezdődik  a  sötét  középkori  barbárság,  ami  a 
hullaszagával  valójában  mindenki  boldogságát  elrontja  és  téged  is  a  harcba,  a  pusztulásba,  a 
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halálba rángat! Lehet, hogy a papoknak ez evangélium, vagyis örömhír, de sajnos az efféle örömhír 
aljasabb lehet, mint a káröröm! A boldogan éltek míg meg nem - sorsok csak olyanoknak adatnak 
meg, akik békét tudnak kötni és tudnak élni is szeretteikért, élni egymásért, nem csak meghalni!
Jajjj  de  nehéz  elviselni  azt  a  civakodó  miniszterelnöki  pereputtyot,  jajjj  de  nehéz! Van  más 
választásunk? Van más választásunk! Legyél Te is Követ! A Világi vezetés nem a papok feladata! 
Válasszatok a bűnözők helyett, Világi Civilizált Demokratikus Vezetőket!

A Fehér Zászlós Ország Végtelen Bírósága
Tekintve,  hogy az  ember  képessége  arra,  hogy megértse  embertársait,  néha  alig  több  a  nullánál,  az 
emberekből  álló  bíróság  által  hozott  ítélet:  felülbírálható,  további  vizsgálatok  alapján  összehívott 
tárgyalással és nem tartalmazhat olyan visszavonhatatlan elemeket, mint a kivégzés, a test megcsonkítása, 
megkárosítása,  vagy az élet  megrövidítése.  Lehet,  hogy az efféle kínzásokat  elfogadhatónak tartják a 
bűnöző  hóhérok,  a  barbár  imámok vagy a  sötét  középkori  inkvizíciós  papok,  de  az  ilyen  praktikák 
sohasem tekinthetőek civilizáltnak. A stadionba a bírósági ülésekre: dudáló és egyéb zajkeltő, valamint 
rendbontó  pirotechnikai,  technikai  eszközök  bevitele  tilos,  de  a  közönségnek  jogában  áll  önerőből 
tiltakozni, pfujolni, éljenezni, tapsolni, vagy a bunda szót sűrűn emlegetni, például, ha a bíróság annyira  
korrupt lenne, hogy nem tiltana el életfogytiglan a közpénztárcáktól, egy fegyverkező diktátort és vallási 
fanatikusait, stb. …

Iránytű:  Minden fegyvergyártás,  robbanás és lövés  a tűzként terjedő,  saját  magát és  még több 
gyűlöletet gerjesztő háborút táplálja! Bármilyen fegyverkezés a háború irányába vezet! A béke a 
leszerelés és civilizálódás irányában van! A béke a béketárgyalásokkal kezdődik!

A  jelenlegi  világrendben  a  hóhérok  és  rablóbandák  diktátorainak  kezében  van  az 
igazságszolgáltatás! Azért kellenek a fiatal jogászok, hogy feloldják ezt az átkot! Hogy lehet ezernyi 
jogászt és tízezernyi regisztrált közönségét megszervezni? Úgy, hogy a stadion közepén lezajló ülést 
mindenki  lássa  és  hallja,  majd  egy  bűnöző  esetében,  egy  adott  vádpontban,  a  bűnösségre 
rákérdezve, a Főbíra első körben csak az elítélt és a sértett saját Országának esküdtjei döntését 
veszi figyelembe, és a döntést elfogadja, amennyiben az nem megy teljesen szembe a józan ésszel és 
a többi körök döntésével. Második kör eredménye a nemzetközi esküdtek döntése, harmadik kör a 
stadion  első  soraiban  helyet  foglaló,  az  esküdteket  támogató  ezernyi  jogász  összesített  döntése, 
negyedik körben a stadion tízezernyi regisztrált  jelen lévő közönségének eredményét vizsgálják, 
majd  a  5.  kör a  stadionon  kívüli  össznépi  szavazatok,  a  nép  véleményét  tükrözik!  A bírák  és  
esküdtek már az előzetes üléseken előkészítették a tárgyalást, hogy a tárgyalás minél gyorsabban és 
lényegre-törőbben  menjen  a  nyilvános  szereplésekben,  ahol  az  esküdtektől  az  előadást  követő 
külsősökig: 10-20perces ülések után, 5-10perc áll rendelkezésre a döntéshozóknak és szavazóknak, 
majd a  bíra  meghozza  a  döntést.  Napi  15-20 legfelső  kemény-bűnöző elítélésével  és  rács  mögé 
juttatásával, néhány hét alatt megszüntethető egy olyan világháborús helyzet, mint a jelenlegi, mert 
valójában egy ilyen világháborús helyzetet nem több, mint néhány száz rabló és fegyveres fővezér 
aljassága és eltitkolt bűnözése tartja fent! Amint a bűnöző diktátorokat és fővezéreiket beraktuk a 
rácsos ketrecbe, vége lesz a harcnak. Förtelmes, hogy ezeknek a fegyverkező diktátoroknak olyan 
hatalmas bűneik vannak, hogy több stadionnyi bíra munkájára is szükség lehet! Szerinted a mi 
Országunk fegyverkező diktátorának hány stadionnyi bűne lehet? A Végtelen Bíróság ne csupán a 
bűnösök elítélésével foglalkozzon! Megfelelő átszervezéssel legyen alkalmas arra is, hogy egy adott 
területen  élők  népszavaztatásával  eldöntse,  hogy  a  vezetők  által  meghozott  kompromisszum 
elfogadható döntés-e az ott élő lakosságnak is! A Végtelen Bíróság feladata, hogy elfogadható pontot 
tegyen  a  területi  viták  végére  és  lezárja  azt!  A döntés  és  a  meghozott  ítéletek  természetesen 
felülbírálhatóak, egy másik Nemzetközi Végtelen Bíróság felállításával, de az a minimum, hogy a 
kérelmező  befizeti  a  Nemzetközi  Végtelen  Bíróság  felállításához  és  üzemeltetéséhez  szükséges 
összegeket, és legyen legalább egy jó és civilizált oka arra, hogy felülbírálást kér! Az elítélteknek a 
kegyelmesek  oszthatnak  kegyelmet  az  ide  vonatkozó  szabályok  betartásával,  minden  további 
nemzetközi  felhajtás  nélkül  is,  de a népirtók,  tömeggyilkosok és  fegyverkező bűnös diktátoraik 
legyenek az utolsók a sorban, akikhez a kegyelmesek egyáltalán eljutnak.
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Ez itt  csak egy népies megfogalmazás, a szervezés már a szakértők dolga, de aki nem ismeri a 
végtelen bíróság megszervezésének receptjét, az valószínűleg, legfeljebb római, kőkori vagy sötét 
középkori jogot tanult,  amit civilizált  jogok híján, ma is használnak.  Elvárjuk az egyetemektől, 
hogy pótolják a hiányosságaikat, dolgozzák ki a recepteket és állítsanak fel egy itt vázolt Végtelen 
Bíróságot a háború megállítására, és a szabad demokratikus,  a diktátorok érdekeitől  független, 
össznépi  érdekeket  képviselő  igazságszolgáltatás  megalapozásáért! Amennyiben  Magyarország 
vállalná a szerepet, az Ország diktatórikus kormányához fordulni támogatásért, szinte értelmetlen! 
A nép hangjai szerint, az Ország döbrögi diktorának érdeke, hogy háború és veszély legyen, mert 
így tud többet lopni fegyvereseinek. Persze, előfordulhat, hogy a Magyar Miniszterelnök lemond 
döbrögi diktor címéről és valóban a béke pártjára áll, és valóban tesz valamit a leszerelésért, és a 
béketárgyalásokért! Ez esetben törlődhetnek az ellene felhozott főbb vádpontok, de csodákat ne 
várjunk egy fegyverkező diktátortól, és addig is, nehogy bundával szülessen az a Bíróság! Ajánlott: 
Ellenzéki  vezetőkkel  együttműködve,  megkérni  a támogatást  közvetlen  az EU-tanácstól  az első: 
Civilizált  jogok  alapján  működő,  Független  Nemzetközi  Végtelen  Bíróság  felállításához  és 
üzemeltetéséhez! Ne feledjük, hogy a civilizált törvények elsődleges célja, hogy jogot nyújtsanak, 
adjanak, és nem az, hogy büntessenek! Jelen esetben a Bíróság elsődleges feladata, hogy megadja az 
életben maradás jogát a vadászott és mészárlás alatt álló népnek! Ezt a bíróság csak úgy teheti meg, 
hogy mindkét fél  hóhérait,  népirtóit,  tömeggyilkosait  a börtön aljára ítéli  és akár életfogytiglan 
lehetőséget  ad  ezeknek  a  kegyetlen  pusztítóknak,  hogy  rácsos  cellájukban  józanodjanak,  majd 
halálukig törlesszenek! Szükséges lesz az esküdt szó lecserélése,  például a döntéshozó vagy más 
szavakra,  hogy megszabadulhassunk a sötét  középkori  dogmáktól,  a  bűnös  praktikákra esküdt 
ellenségektől és bűnös szentjeiktől, kiknek érdekük, hogy saját jóságos szent hóhéraik, inkvizítoraik 
hatalmon maradjanak! És a világháborúba mozgósító katonai terrorista ukrán színész elnök után, 
már tudni illik azt is, hogy más színészek sem feltétlen ártatlanok, és egy színész, aki a filmeken 
gyilkolászni  szeret,  az  valójában,  valódi  gyilkos  is  lehet,  a  nyakkendős  bűnöző  és  szenátor 
színészeket  pedig  most  még  ne  is  emlegessük!  Valamiből  ugye,  meg  kell  élni  nekik  is! 
A behívóparancs osztogatással történő kényszerbesorozás is emberiség elleni bűntettnek számít és 
akik  ilyet  csináltak  nem  lehetnek  szabad  polgárai  egy  valódi  civilizációnak!  Egy  valódi 
civilizációban  senkit  nem  lehet  öldöklésre,  hóhérkodásra  kényszeríteni!  A behívóparancs  és  a 
kényszerbesorozás  a  gyűlölet  és  a  háború  kiterjesztésének  bűnös  eszköze!  A  22-es  ukrán 
terrorállam  valamint  az  orosz  terrorállam  vezérei  sosem  tanultak  meg  szépen  kérni  és  ideje 
megtanulniuk a börtön alján, hogy senkit nem küldhetnek, kényük - kedvük szerint, a pusztulásba! 
Egyetlen képviselő vagy államfő sem azért lett megválasztva, hogy népirtásokat szervezzen, még ha 
színész módjára, folyékonyan tud hazudni, akkor sem! A legnehezebb, döntést hozni ott, ahol az 
alja és a teteje, a jó és a rossz, össze van keverve, márpedig, egy kifordított világban, mindenkinek 
megvan a maga kehéje. A másodlagos fontosságú területi vitákat a nép által választott utódokkal 
kell  rendezni.  A teljes  lepusztulás  előtt,  a  törvényes  rendezés  az  utolsó  esélyünk,  vagy  elborít 
mindent a barbár pusztítók háborúja! 

• A bíróságnak ki kell mondania, hogy bármilyen népirtás és tömeggyilkosság elfogadhatatlan 
és törvénytelen! 

• A Bíróságnak  ki  kell  mondania,  bármilyen  népirtás  vagy  tömeggyilkosság  eszköze:  a 
tömegpusztító fegyverek gyártása, használata: elfogadhatatlan és törvénytelen. 

• Hogy soha többet  egyetlen megveszekedett  diktátor se zsarolhassa a világot  ilyesmivel,  a 
Bíróság  kezdeményezze  az  összes  tömegpusztító  fegyverrel  rendelkező  ország  vezetőinek 
találkozóját,  és  a  Fehér  Zászlós  Ország,  biztosítson  ehhez  helyet,  ahol  a  résztvevők 
megegyezhetnek a fenti törvények elfogadásában és megegyezhetnek a leszerelés lépéseiben, 
amit  a  törvényesség  alapszintjének  elérése  érdekében:  azonnal  el  kell  kezdeni!  A 
törvényesség  alapszintjének  elérése:  minimum  feltétel  ahhoz,  hogy  az  Embert  civilizált 
lénynek lehessen tekinteni! 

• A bíróság legyen tudatában, hogy akik a tömegpusztító fegyverek mellett érvelnek, legjobb 
esetben tudatlan bolondok, akiknek fogalmuk sincs arról, miről is beszélnek, a többiek pedig 
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mind törvénytelen, keményvonalas hóhérok vagy barbár kemény-bűnözők, esetleg ékesszóló 
rablógyilkosok a legrosszabb fajtából, akiket azonnal le kell  váltani és meg lehet kezdeni 
személyükkel  kapcsolatban  a  megfelelő  kivizsgálásokat!  A valóban  békeszerető,  civilizált 
ember,  nem  szokott  mindenfélét  összehazudozni,  és  nem  tart  bűnbandát,  hogy 
bűnbandájával együtt, birtokolhassanak, másokat fenyegető tömegpusztító fegyvereket! 

• Nem kérünk a  hóhérok és  tömeggyilkosok védelméből!  Ne legyen kötelező  az  embernek 
adójával befizetni arra, hogy mészárszékre küldve agyonlövessék! 

• stb...
Leszerelés és törlesztés

Részvét a Törökországi és a Szíriai földrengés áldozatainak! Szeretnénk látni, hogy a török elnök a 
saját két kezével maga is részt vesz a romok eltakarításában, és nem csak felelőtlen ígéreteket tesz 
mások  nevében!  Már  egy  évtizede  leírtuk  a  recepteket,  hogy  szedjétek  le  a  tankokról  a 
lövegtornyokat  és  markológép  kanalakat  rakjatok  a  helyükre!  Milyen  jól  teljesítenének  egy 
katasztrófában az ilyen gépek! De az ökrök még véletlenül sem a civilizálódást választják, hanem 
fegyverkeznek, ahogy a csövön kifér, a lakosság pedig pusztul a háborúkban és a katasztrófákban!  
Ha a földrengés bevallott áldozatainak száma nagyjából 50ezer, akkor népirtó putyin és kényszer-
besoroztató,  tömeggyilkoltató,  világháborút  toborzó  fűrer  zelenszkij  háborújának:  2023-ig: 
nagyságrendileg,  milliós  halálos  áldozata  lehet!  Kiszámolhatja  ez  a  két  aljas  diktátor  és 
fővezérségeik,  hogy  a  jövőben  hány  katasztrófa  elhárításban  és  mentésben  kell,  akár  életüket 
kockáztatva,  rabláncon,  sikeresen  teljesíteniük,  hogy  csökkentsék  csillagászatian  hatalmas 
adósságaikat! A bíróságnak el kell érnie, hogy az összes népirtónak ne maradjon más lehetősége, 
csak  az  életfogytig  rácsos  cella  és  a  törlesztés  rabláncon!  És  innentől  kezdve  ne  a  diktátorok 
kívánságműsora  legyen  a  béketárgyalás!  Amelyik  nem  hajlandó  részt  venni,  és  nem  hajlandó 
elfogadni a nemzetközi bíróság felügyeletét, az a minimum, hogy azonnali hatállyal és véglegesen 
lemond vezetői pozíciójáról, és átadja a helyét valaki másnak!
Nem a török építőipari vállalkozó bűne, hogy ekkora földrengésben összedőltek a házak! Persze, ha 
a diktátor nem spórolta volna ki az építő jellegű tevékenységekből és népe zsebéből a pénzt, lehetett  
volna stabilabb házakat is építeni! Ha már bűnbakot kerestek, keressétek azok közt, akik harcoltak 
és robbantgattak a földalatti törésvonal közelében! A török elnököt pedig fogjátok a szaván! Azt 
ígérte, majd ők megépítik egy év alatt, és lecsukatta az építőipari vállalkozót, mikor a legnagyobb 
szükség  lenne  a  munkájára,  a  katasztrófát  szenvedett  népre  meg  ráküldte  a  hadseregét,  hogy 
csináljon rendet! Legyen, ahogy az elnök akarja! Csak egy istállót építsen meg a saját két kezével 
egy év alatt, saját magának, aztán ha úgy kispórolja a cementet a betonból, mint ahogy kispórolta a  
pénzt a nép zsebéből, hogy a hadseregét hizlalja, majd meglátjuk, mire jut! Ha Allah is besegít neki,  
már azelőtt  összedől  az  istállója,  mielőtt  felépül!  Te meg megnézheted,  mennyit  ért  egy  harcos 
istenség, barbár - fegyverkező diktátora, az építő, alkotó jellegű tevékenységekhez!

Ott  a  kiírás  dátuma  a  végén!  Számolhatod  a  napokat, hónapokat,  éveket,  mire  az  azonnali 
megvalósítandóból, elérjük legalább az alapszintet! Van használhatóbb recepted? Kövesd azt! De 
ha mégis az derülne ki a Te receptedről, hogy valami miatt mégsem olyan jó, túl bonyolult, lassú, 
vagy ami még nagyobb hiba: ha a recept katonai, fegyverkufár vagy egyéb hóhér céloknak kedvez,  
stb...  akkor inkább  térj  vissza  az  itt  leírtakhoz!  Ez  közérthető,  egyszerű  és  megvalósítható!  A 
hibákat tessék javítani... Nos, akkor kik lesznek az aréna sztár-jogászai, akik végre hajlandóak a 
tárgyalások elindítására, és folytatására?... Lehetsz Te is Követ...

A Követ 2023.02.03.-tól

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