
***ATLANTISZ írott rádió: Olvassa hangosan, és akkor hallgathatja is! ***
*** A hibákat felnagyítottuk, és igyekszünk egyszerűen fogalmazni, hogy azt bárki megértse ***

Agynövesztés recept AZ Országoknak

CIVILIZÁCIÓ!!!

A Bolygó tanácsnak, Az Európa Tanácsnak vagy bármely kontinens uniós, egyesült stb. parlamentjének,  
tanácsának,  stb.  -  elsősorban  civilnek,  AZ-AZ  civilizáltnak  és  vallás  függetlennek  kell  lennie,  és  nem 
kereszténynek, iszlámnak, zsidónak vagy más vallásúnak, és az Országok kormányai és tanácsai is jól teszik,  
ha  ebben  az  irányban haladnak,  mert  még egy kis  ország  is  túl  nagy  ahhoz,  hogy  minden  polgárának 
egyetlen vallást diktáljanak erőszakos, diktatórikus alapon! A fegyveres hittérítés és emberfeletti hóhérkodás 
pedig  egyetlen  vallásnak  sincs  megengedve  egy  valódi  civilizációban!  A  vallási  pusztítás  és  a  szent  
vallásháborúk minden esetben a törvény alatti szint megnyilvánulásai! A civil pedig nem leszerelt, rendőrt,  
katonát vagy civil ruhába bújt szökött rabot, erőszakos üzleti hittérítőt vagy álcázott, parlamentbe beépített,  
konfliktust élező, háborút gerjesztő, katonai hóhért jelent, hanem olyan egyéneket és csoportokat, akiknek 
életvitele megfelel a civilizáltság alapelveinek!
A civil  mindig  fegyvertelen!  Az  már a  törvény  alatti  szint,  ha  egy  civil  begőzölne,  és  a  rákényszerített  
erőszakos elvárások miatt  fegyvert  fogna!  A fegyveres  öldöklés  már nem civilizáció,  legfeljebb eszement 
őrület. A törvényes keretek közt a civil mindig fegyvertelen! Kivétel nélkül!

Szuverenitás

Előfordulhat, azokban az időkben, mikor nyílnak Atlantisz kapui, hogy egy amerikai vagy más elnök azt 
hiszi,  az  Ő  hajtincseitől  és  fegyverektől  bűzlő,  mocskos  bizniszeitől  nő  a  gazdaság,  mi  azonban  úgy 
gondoljuk, a pozitív eredményeket inkább annak köszönhetjük, hogy végre legalább egy része elérhető az 
Atlantiszi recepteknek, amik az Atlantisz Szabadegyetem nélkül most nem lennének itt! Nos, a recept, az  
recept,  a  számtan  az  számtan,  és  nem  hisszük,  hogy  megsértenénk  egy  ország  szuverenitását,  ha 
megjegyezzük, hogy túl nagy a hamis séró, és túl sok a fegyverkező őrült! Küldjünk fodrászokat?
A  szuverenitás  pedig  a  tisztességes  Országoknak  jár,  és  nem  azon  őrült  bandáknak,  akik  mások 
kizsigerelésére  épített  TERMÉSZET  PUSZTÍTÓ  gazdaságában  életveszélyes  fegyverüzletükkel  még  a 
tengeren túlról  is  rákényszerítik Európát,  hogy duplázza meg a fegyveres  költségvetését! Az elnökök és 
nagyfőnökök  most  dönthetnek,  hóhérok  akarnak-e  maradni,  vagy  inkább  tisztességes  irányba  lépnek! 
Tisztelet azon keveseknek, akiket állandóan ellehetetlenítenek, mert a sok öngerjedő hadi-barom ellenére  
eddig is és ezután is igyekeznek tisztességes utakat választani!
Tudod, mikor 100 emberből 99 csak a megélhetés kényszeréből jár dolgozni, és mélyen az arcára fagy a  
mosoly, mikor hétfő reggel arra ébred, hogy megint menni kell, és mikor 100 emberből még egynek is alig jut 
az alkotás öröméből, akkor ott valami nagyon pocsékul van megszervezve!

Első  számú feladat:  Megakadályozni,  hogy  a  jelenleg  hatalmon lévő,  sokszor  vallási  fanatikus  hóhérok 
egymást  hibáztatva,  tovább  militarizálják  ócska  rendőrállamaikat,  hogy  háborúba  vezethessék 
mesterségesen lebutított  országaikat!  Igen,  az  USA,  Kína és  az  Oroszok is  csupán az  áll-demokratikus, 
selejtes  rendőrállam kategóriába tartoznak,  és  tudatlanságban tartottak által  kinevezett  vezetőik el  sem 
tudják képzelni, hogyan kéne civilizációt építeni! Csak a bolondok hihetik azt, hogy rakétákkal fegyverekkel 
és  szögesdrótokkal  naggyá  lehet  tenni  egy  országot!  Kik  azok  a  kihangosított  gyengeelméjűek,  akik 
megduplázták országuk katonai költségvetését? Melyik a nagyobb terrorista? -aki házilag bombát gyárt és  
ártatlanokat gyilkol,  vagy az,  aki  miniszteri pozícióban, hivatalosan megduplázza a nagyipari  fegyver és 
bombagyártást, hogy ellenségnek kikiáltott népcsoportokat pusztítsanak el?! Milyen emberállatok felelősek 
Európa szögesdrótosításáért? A népvándorlás ott kezdődött,  hogy fél  Magyarország elmenekült,  mikor a 
tudatlanok és hívek hatalomra juttatták ezt az orkán diktorként megnevezett vallási fanatikus fegyverkező 
emberállatot, aki később orbánutángjaival együtt szögesdrótosította Európát. A keresztény értékek védelme 
ezek szájából sajnos nem más, mint ürügy arra, hogy más vallásokat támadva vallásháborúkat gerjesszenek! 
Tisztelet a kivételeknek.

MINDEN KÖZTÁRSASÁGI JOGOTOKAT ELVESZÍTITEK, ÉS MINDANNYIAN, 
TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEN, ILLEGÁLISAN FEGYVERKEZŐ, LEPUFFANTHATÓ 

EMBERÁLLATOKKÁ VÁLTOK, HA NEM KERGETITEK KI PARLAMENTJEITEKBŐL A 
FEGYVERKEZŐ, NÉPIRTÓ HÓHÉRAITOKAT, AKIK A NÉPVÁNDORLÁSRA FOGJÁK TETTEIKET, 
DE VALÓJÁBAN MAGUK OKOZZÁK A MENEKÜLT ÁRADATOKAT, ÉS MÁS KATASZTRÓFÁKAT!
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Nem azért kell rám hallgatnod, mert én vagyok AZ, hanem azért, mert a számtan és a megfigyelés ezt mutatja! A 
recept megfelelő tudáson alapszik, és megfelelő tudás nélkül változtatni rajta: veszélyes! Tedd, amit tenned kell, de  
úgy, hogy érted, mit csinálsz! A továbbiakban egyszerűen és népiesen fogalmazunk, hogy azt az írástudók többsége 
meg is értse! Bocs az új-magyar hejjesírási hibákért, de van, amikor jobb eltévesztünk megnevezéseket, nehogy 
ártatlanokat bélyegezzenek hóhérnak. Ahhoz pontosabb vizsgálat kell, hogy megállapítsuk, kik és miért akarnak 
ennyit pusztítani!

Nos, ATLANTISZ ha több, mint 10.000 évet várt, tud még várni, de Te, tisztelt adófizető polgár, lehet hogy a 
holnapot sem éred meg, ha el nem takarítod a parlamentből a hóhérod! Nem csak a mi országunk szenved 
attól, hogy hóhérok vezetik!

Vagy  végigcsinálod  a  recepteket  úgy,  ahogy  van,  félreértések  nélkül,  vagy  a  hatalomban  garázdálkodó 
hóhérok  lakhatatlan  sittkupacot  csinálnak  országodból!  Elég  abból,  hogy  egy  törvénytelen  fegyverkező 
mennyei putri és velejükig rohadt gazemberek vezessenek meg országokat!

Én, aki AZ vagyok, most elrendelem a böjtöt! Lehetsz Te is AZ, ha megérted mit miért, és megteszed! Az  
összes  választási  csalással  hatalomra került  képviselő  juttatását  csökkentsd a  minimálbérre,  mindaddig, 
amíg kiderül, kik a valódi fegyverkező hóhérok közülük. Majd megtanulják, hogy ne engedjenek hóhérokat 
a soraikba! Takarítást megkezdeni!

Háttértörténet: Tudod, mindig a padlásokra hordják fel a szemetet! A Parlamentben is részben ezért lehetnek 
olyan hóhérok,  akiknek a börtön alján lenne a helyük.  Hiába írom,  hogy leszerelés,  a főhóhér megduplázza a  
katonai  költségvetést,  hadd dörögjenek  a  fegyverek,  hadd legyen  még  több hulla,  hadd legyen  még  nagyobb 
népvándorlás,  mert  így el  tudják adni  jó  áron a megvezetett  népnek a náci  szögesdrótjaikat  és  a  haszontalan,  
rendőrnek öltözött fegyveres hóhérainkat. A főhóhérnak az a dolga, hogy mindezt a szemetet jó-áron a nyakadba 
sózza! Melyik a nagyobb terrorista? Az, aki házilag bombákat gyárt, vagy az, aki megduplázza a nagyipari 
bomba  és  fegyvergyártás  mértékét?  Egy  Ország  ellenségességét,  törvénytelenségét  és  gonoszságát 
egyértelműen  azzal  lehet  mérni,  hogy  jövedelmének  mekkora  részét  költi  fegyverekre  és  más  háborús 
célokra, azok pedig nem kormányfők, hanem törvénytelen atomterroristák, akik rakéta indító gombokkal  
járnak tárgyalni! 
Törvény: Lakott bolygón atom, vagy annál nagyobb erejű fegyver gyártása, tárolása, használata Szigorúan 
tilos!!! Az a minimum belépő egy valódi civilizációba, ha ezt törvényként megtartjátok!
Tisztán és világosan meg lett írva, ha ezekre szavaztok, az első kanyarnál árokba mennek, mert mindent lehet ezzel 
a  kormánnyal,  csak  úton  maradni  nem!  Tessék,  megcsinálták!  Tudományos  akadémia  befenyítve,  az  ország 
pénzének értéke, történelmi mélyponton, az üzemanyag árakban rekord emelkedés, mert a harckocsit és repülőt is  
meg kell tankolnia annak, aki a személyautót tankolja! A Zsidó elnöknek, még ha netán jahúú, akkor is tudnia kell, 
nem  húzhat  Európa  közepétől  náci  szögesdrótot  Jeruzsálemig,  hogy  annak  tövében  kirekesztett  anyákat  és 
gyerekeket gyilkoljon! Ez törvénytelen, és ha nem váltod le a hatalomból a hóhérokat, megcsinálják a következő 
világháborút is!  Szóval akkor ki is az az il-liberális, szabadság ellenes hóhér, aki elkezdte Európa közepétől  
egész  Jeruzsálemig  húzni  a  szögesdrótot,  az  adófizetők  kizsigereléséből  a  népvándorlásra  hivatkozva, 
miközben a népvándorlás ott  kezdődött,  hogy Európa közepéből  egy fél  országnyi ember egész Angliáig 
menekült,  mikor  ez  a  vallási  fanatikus  banda  hatalomra  került,  és  most,  hogy  a  választási  törvények 
megbuherálásával újra hatalomra kerültek, már az ország másik fele is tervezi a menekülést?!.  A bíborosok 
és pápák közt  pedig lehet  akár  olyan bolond is,  aki  még meg is  áldja a legfőbb keresztény értékként  tisztelt,  
haláltábor szögesdrótját, mert ez a hóhér beadta, hogy mennyire fontos is az ilyen típusú fegyveres határvédelem.  
Mekkora nagy mocskos üzlet  ez?!. Te mit  szólnál  ahhoz, ha valakinek eszébe jutna, hogy a már rég eladott  
gyerekkori lakhelyét visszaszerezze, és mivel nincs elég pénze, kikergeti az ott élőket, majd bekeríti szögesdróttal a 
területet, hogy a száműzöttek vissza ne merjenek jönni! Micsoda egy rohadt hóhér biznisz volt ez a Jeruzsálem 
visszafoglalása?  Ezért  kellett  megduplázni  az  összes  ország  fegyveres  költségvetését?  Amerika! 
Civilizálódj, vagy takarodj a vezető szerepből! Zsidó ember csak tudja, ez így törvénytelen! Mért 
nem lehet együtt élni a többiekkel? Mért kéne kisajátítani, egy nemzetközi világvárost, és másokat kirekeszteni?  
Mért kéne ezt a Közép-Európai adófizetőknek vállalni? El fogjátok veszíteni minden köztársasági jogotokat, ha 
továbbra  is  ezen  törvény  alatti  hóhérok  vezetnek,  és  nem  lesztek  többek,  természetvédelmi  területen 
illegálisan  fegyverkező,  lepuffantható  emberállatnál!  Mit  választasz  Ember?  Hóhérok  által  megvezetett, 
lepuffantható  emberállat  akarsz  lenni,  vagy  civilizált  ember?  Ennyire  civilizáció  ellenes,  antiszociális  
kormánya, a világháború óta nem volt ennek a kis Országnak, hát még a nagyoknak?! Nem az Országot kell 
kizárni Európából, hanem a hóhérokat, rablókat és más bűnözőket a parlamentből! 
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AZ Országdoktor

AZ  Országdoktor  megkopogtatja  és  hallgatójával  meghallgatja  az  Országalmát,  majd  kukkolójával 
megkukkolja  az  Országházat,  és  sajnos,  jelen  körülmények  között  nem tud  mást  tenni,  mint  fintorog!  
Lehetsz Te is Országdoktor, ha megérted mit kell tenni!

Az Országdoktor a vizsgálat után képet alkot és felállítja a diagnózist. Nézzük ezt a kis Országot!

Képalkotás: Országház-Parlament

Bizony bizony! Ez egy rosszindulatú, megbuherált választási törvénnyel nyert narancssárga agytumor, ami, most 
még talán gyógyítható, de ki tudja, mennyi időnk van!

Recept: Országos agytumor gyógyítás:

1. lépés: A választási törvény helyrehozása:
Ha egy Országban  lehet  szavazni  zöld1,  zöld2,  zöld3-ra,  piros1,  piros2,  piros3-ra,  kék1,  kék2,  kék3-ra,  stb.,  
valamint  egyetlen  megbundázott  narancssárgára,  továbbá  piros-fehér,  azaz  messziről  nézve,  bugyi-rózsaszín 
radikálisokra.  A  választási  törvény  matematikailag  akkor  megfelelő,  ha  a  választás  utáni  színpaletta 
arányaiban  olyan színeket  tartalmaz,  az  országos  térképen,  amikre  szavaztak!  Ha  azt  tapasztaljuk,  hogy 
többségében mindenfelé szavaztak, csak nem a már korábban is megbundázott narancssárgára, de mégis az egész 
Ország narancssárga lesz, akkor nyilvánvaló, hogy a választási törvény nem tisztességes, és ezt úgy hívjuk, hogy 
választási csalás!

2. Bűnözők kizárása
Mivel a piros-fehér, azaz bugyirózsaszín időközben megszakadt, elhárult az a veszély, hogy az országzászló piros  
fehér, narancssárga legyen. Hát nem megírtuk, vigyázz, nehogy a balabbik legyen a jobb, és a jobbik a bal, mert  
akkor hanyatt estek pofára! Nos, most már csak a megbundázott narancssárgát kell kizárni, mint ahogy a sportból is  
kizárják  sportszerűtlenség  miatt  az  összes  doppingolót.  Tehát  innentől  kezdve  felkérjük  a 
sokszínű másik oldalt, hogy alakítson már végre kormányt, és tegyenek végre 
már  úgy,  mintha  kormányoznának,  aztán  csak  belejönnek,  mert  a 
tisztességesen megszerzett  több mint egyharmad szavazat sokkal többet ér a 
választási csalással összebundázott több mint kétharmad, három harmad, vagy 
négyharmadnál! A sokszínű másik oldal megnevezés nem bőrszínt jelent, hanem a választási jelölő  
színeket, és nem az a cél, hogy még nagyobb keveredést okozzunk!

3. Rendeletek helyrehozása
Mivel  a  csalással  nyert  bűnözőknek  semmilyen  valódi  felhatalmazásuk  nincsen,  az  általuk  hozott 
rendeletek érvénytelenek, és egyáltalán nem kötelezőek. Egyetlen joguk van: Lemondani, és törleszteni!
Ne  kelljen  többet  figyelmeztetni  a  narancssárga  csalókat,  hogy  itt  az  ideje  átadni  a  hatalmat  a 
tisztességeseknek! Vannak köztünk olyanok?
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Jövőképek
Az nem demokrácia,  amikor az esélyes konkurenciát például az oroszok börtönbe zárják, vagy 
ellehetetlenítik, és Te választhatsz, hogy a diktátorra, vagy a diktátorra szavazol!
A jelenlegi il-liberális (másképp fogalmazva: szabadság ellenes) kormány-hóhérainknak egyetlen valós 
jövőképe van: mindenfelé hadi állapotok, hogy a hóhér katona jól meg legyen fizetve. Az utcán egy lélek 
sem,  mindenki  bezárva  a  pincébe,  hogy  ne  tudjanak  tüntetni,  tiltakozni,  de  a  hatalmat  kiszolgáló 
rendőrautó az, megy. Az állati sorba taszított nép bármely tagja lepuffantható, mint egy állat,  ha nem 
hajlandó együtt bégetni a fegyverkező nyájjal, vagy nem adózik a fegyverekért lobbizó hóhér vezetőknek. 
Az USA és az Oroszok is többé-kevésbé ugyanebben az agytumorban szenvednek, vagy az olyan kisebb 
Országok is,  mint  Törökország stb.,  csak  náluk nem feltétlen  narancssárgával  jelölik  a  rosszindulatú 
agytumort, és a radikálisok nem feltétlen a piros-fehér csíkokra, vagy a bugyi-rózsaszínre esküsznek. A 
keresztény egy vezér alapú Noe hívő rendszernek a végletekig eltorzított változata pedig nem más, mint 
Észak  Korea,  ahol  a  mindenható  Isten  nem más,  mint  a  mosolygós  hóhér  atomterrorista  fővezér.  A 
hóhérok  maguktól  nem  távoznak  a  hatalomból,  ahova  csalással,  hazugságokkal  jutottak,  ezért 
szükség lehet  olyan eljárásokra, hogy a füle mellett  elvered bottal  a letolt  nadrágját,  miközben 
elmagyarázod  neki,  hogy  takarodjon,  mert  hóhérnak  a  börtön  alján  a  helye,  és  nem  a 
parlamentben! Nos, a kis Közép-Európai országban a normálisabb kormány szóvivőt, kirúgták, az 
erőszakosan  hazudót  pedig  meghagyták,  de  mégsem  állítjuk,  hogy  mindez  orkán  diktor  és 
orbánutáng  követőinek  találmánya  lenne,  és  lehet  a  narancssárgák  közt  is  tisztességes,  ezért 
semmiképp sem ajánlunk agyműtétet, vagy más brutális beavatkozást, de azt megengedjük hogy az 
orkán  diktor  -féle  politikai  bűnözők  letolják  nadrágjukat,  mielőtt  azt  mások  bottal  vernék. 
Ütőképes hadsereg kell nekik? Fogj egy nadrágot, tartsd a füléhez, hogy hallja, és addig üssed azt a 
feneke tájékán középen, bottal, fakanállal, amivel éred, amíg ki nem takarodik a parlamentből a 
választási  csalással  nyert  csatlósaival  együtt!  Meg  fogják  érezni,  ha  esetleg  a  jövőben  ismét 
fegyverkezni,  hóhérkodni  akarnak,  előfordulhat,  hogy  valaki  tévedésből,  úgy  rúgja  picsán  a 
nadrágjukat, hogy még benne vannak, de úgy kirepülnek belőle, hogy esetleg a csukott ablakon át 
fognak távozni! Nos, törvénytelen hiba esetén is reméljük, hogy Döbröginél rosszabbul nem jár az, 
aki  nagyon túlfeszítené  a  húrt!  Ne felejtsd,  hőstettet  hajtasz  végre,  ha megszerzed a  hadakozó 
miniszter nadrágját, majd hagyod, hogy a nép is elverje azt a feneke tájékán középen!
A jelenlegi környezetpusztító hadigazdaság jövője az összeomlás, vagy a leszerelés és civilizálódás, a 
pusztítások  befejezése,  és  a  környezetkímélő  újrahasznosító  körfolyamatok  kiépítése  nap  és 
megújuló energiával, nem mérgező szintézissel.
Azonnal felezzétek meg és csökkentsétek a fegyveres költségvetést, a rendőrség és katonaság pedig 
döntse el mi akar lenni? Az emberiség segítője, vagy hóhéra? A segítség pedig ott kezdődik, hogy 
elfogadjátok, hogy egy közrendőr vagy közkatona bérezése ott kezdődik és nagyjából annyi, mint 
egy közmunkásé, és a ranglétrán nem azért lépkedsz felfelé hogy lehetetlen bérezési igényekkel már 
megint lerabold a civileket! A civilizálódás első lépése, hogy a nagyhatalmak és fejlődő országok 
elfogadják  a  fent  említett  atomtörvényt,  befejezik  végre  a  vallás  és  világháborúkat,  majd  a 
kormányok kitakarítják soraikból az il-liberális, törvénytelen hóhérokat.
Nem,  továbbra  sem  akarunk  római  jogokon  alapuló,  modernizált  rabszolgatartó, 
környezetpusztító,  a  tengereket  és  óceánokat  is  kizabáló,  halászó,  vadászó,  militarizált 
barbarizmust, inkvizíciós rendőrautókkal, ahol bárki emberállat módjára lepuffantható, ha nem 
engedelmeskedik  és  nem adózik  a  központi  neonáci  szögesdrótos  fegyverkező nyájnak,  ahol  az 
egyik kis országban orkán diktor és orbánutángjai testesítik meg az egyetlen és legfelsőbb, mindent 
megadóztató  isten-bácsit,  és  a  továbbiakban nem szándékozunk azon vitatkozni,  hogy létezik-e 
télapó, húsvéti nyuszi, vagy isten-bácsi, és hogy valójában mennyi is 2 meg 2! És ha milliárdnyi 
megvezetett  fegyverkező  nyájas  birka  akarna  il-liberális  hóhérkodásba  kezdeni,  az  akkor  is 
törvénytelen! Semmiféle il-liberális hóhér, neonáci vagy nemzeti radikális, soha nem lehet valódi 
herceg, vagy annál magasabb rangú, mert az efféle fegyverkező bűnözőkre leadott szavazatok mind 
érvénytelenek!  Ugyan  hogy  lehetne  már  törvénytelen  bűnözőket  törvényesen  megszavazni? 
Legfeljebb az erőszak jogán, de az is a törvény alatti szint, vagy a törvények kiforgatása, akár hogy 
is fogalmazunk!
Olyanok jelentkezzenek Királynak, akik képesek megfékezni a hatalmon lévő hóhérok fegyverkezését, vagy 
csupán egy illegálisan fegyverkező nyomortelep lesz az országodból Ember!
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AZ ATLANTISZ JÖVŐKÉP
Bármilyen Civilizáció ott kezdődik, hogy az erőszakos bűnözők által választott hóhérokat és áldozatokat követelő 
vallási fanatikusaikat le tudjuk cserélni civilizált egyének által választott tisztességes vezetőkre! Döntsd el, hol élsz,  
és hová akarsz jutni!!!

ATLANTISZ Konzultáció: A Civilizálódás fokozatai
Civilizáció Rendőrállam Katonai diktatúra

Civilek által választott – 
nem rendőri vagy katonai erőszakon 
alapuló, hanem tisztességes, hóhér 
prófétáktól mentes, intelligens 
vezetés

Tisztességes keretek közt 
fenntartott tisztességes jogrendszer

Civilek által választott, nem 
csalás alapú, hanem tisztességes 
demokratikus vezetés

Legalább köztársasági, vagy 
afeletti államformák

ATLANTISZ szintjének 
megfelelő, optimális államszervezési 
formák, amik nem feltétlen 
bonyolultak, de megfelelnek az 
alapvető civilizáltsági normáknak

A rendőrség által 
törvénytelenül átvett erőszak alapú 
irányítás, bűnözőknek járó 
gumibottal, terrorral, ahol a 
rendőrség hangsúlyozza mindenek 
feletti szerepét, mert a renden 
alapszik minden, és rend nélkül nem 
lenne civilizáció. Ez legalább olyan 
tévedés, mintha azt mondanánk, 
hogy az embernek a belei a 
legfontosabbak, mert az látja el 
táplálékkal a szervezetet, ezért 
mesterségesen elsorvasztjuk a 
fejünket, nehogy valaki rájöjjön, 
hogy mi vagyunk a disznók, és 
megpróbálunk a beleinkkel 
gondolkodni.

Meghamisított demokrácia, 
ahol megbüntetik a központi 
rablóbanda ellenszegülőit.

Törvény alatti szint, ahonnan 
még vissza lehet kapaszkodni a 
demokratikus köztársaság szintjéig, 
de le is lehet süllyedni a halálos 
katonai diktatúráig! 

Közönséges rablás, amikor a 
katonatisztek kinevezettjei erővel 
rabolják el a hatalmat egy 
meggyengült közösségtől, ami 
mindenképp népirtásokhoz, 
háborúkhoz vezet, mert ezeknél a 
természetellenes őrülteknél mindenki 
más parancsmegtagadó ellenség és 
elpusztítandó.

Valódi jog nincs, az 
emberélet értéke negatív, akkor 
nyugszanak meg, ha már belőled is 
hullát csináltak.

Hóhér és tömeggyilkos 
vallási próféták áldomásai és 
vezetése

A halottak a szentek az 
élőket pedig pusztítják.

Fegyverkezés megduplázása,
Háborúk gerjesztése
Tiltakozás a tisztességes 

pénzügyi rendszerek ellen, külön adó 
a banknak és más gazdaságot 
kizsigerelő adók, amiket sport 
rendezvényekkel álcáznak

***ATLANTISZ írott rádió: Ha hangosan olvasta akkor hallgatta is, és akkor már Ön is az ATLANTISZ 
Szabadegyetem hallgatója! További írásokat talál Atlantiszról, a www.asztropitekusz.hu oldalakon. ***

*** ...Világszám, hogy a TESLA elektromos autót gyárt, holott hétköznapinak kéne lenni? A napelemmel fedett  
országút és vasút pedig sehol, pedig az elláthatná megújuló energiával az országokat, és a szintetikus benzin pedig  
csak rásegítés lenne? Vagy legyártod a környezetkímélő gazdaságot, és a tehénmentes marhaszalámit, vagy éhen-
halsz ember!... ***

Amnesztia – Kegyelem
Az  elítélendő  hóhér,  a  természetvédelmi  területen  illegálisan  fegyverkező  emberállat  és  a  kegyetlenebb 
gyilkos, mint egy terrorista jelzőktől, csak akkor szabadulhatnak az érintett kormányfők és katonatisztek,  
ha képesek megfelezni és tovább csökkenteni az általuk megduplázott fegyveres költségvetést, és országukat 
békésebb,  civilizáltabb  állapotban  hagyják  hátra  utódaiknak,  mint  amilyen  állapotban  megkapták  az 
irányítás lehetőségét, - valamint – olyan nemzetközi helyzetet teremtenek, ahol a Földközi-tenger déli partja 
is  élhetővé,  lakhatóvá  válik,  és  nem  kell  onnan  elmenekülni,  és  le  lehet  bontani  a  szögesdrótot,  mert 
megszűntek a népirtó hóhér politikusok és katonatisztek által okozott népirtások és menekültáradatok!!!

A Követ 2018.09.09.

Csupán ki kell rakni a fegyverkező és más hóhérokat a parlamentekből, tanácsokból, 
és tisztességes vezetőkre cserélni a halálvágyókat, aztán máris meg lesz a világbéke! 

Ez ilyen egyszerű!
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Csodálkozol, hogy utálnak? Ilyen pofátlanul még senki nem rabolta le az Országot! 
Hol  a  magánnyugdíjpénztár?  Boltzár,  határzár,  stop  soros,  anyák  és  gyermekek 
hullái a Jeruzsálemig húzott náci szögesdrót tövében! Hát persze, hogy ez az orkán 
diktor az egyetlen igaz hóhér az országban, mert ő nagysága mindig igazat hazudik a 
haza védelme érdekében, de belőled is bűnöst csinál és lecsukat, amint megteheti, és 
megállít és lecsukat, és szögesdrót mögé rak, és ki nem jutsz a velejéig rohadt sötét 
középkorból,  ha egyetlen szavát is elhiszed! Tudod, elviseljük a húsvéti  nyuszit,  a 
télapót és isten bácsit, mindaddig, amíg el nem kezdenek fegyverkezni, mert amikor 
már a nyuszi,  a télapó és isten bácsi  is  gépfegyverrel  rohangál és szögesdrótosítja 
Európát egész Jeruzsálemig, akkor már nagyon nagy a baj! Nem csupán az Orosz 
hóhér puttyan elnök és a fegyverkező amerikai trumpli kacsa, hanem orkán diktor és 
orbánutángjai  is  közvetlen  háborús  veszélyt  jelentenek  Európának!  Felszólítjuk 
istent, allahot, jehovát, és csatlósaikat, hogy civilizálódjanak, vagy takarodjanak a 
vezetői pozíciókból!
Hová a kurva életbe menekültek a Hercegnők és hol a KÓDEX? Ha ilyen pocsék a 
gondviselés, akkor nem kérünk belőle!
Mit tudsz tenni az életed minőségének javításáért?

Ugye nem leszel olyan bolond, hogy Európa kulcsait, vagy egy Ország irányítását, 
egy  ilyen  pofátlanul  gátlástalan,  ellenséges,  vallási  fanatikusra  bízod,  mint  ez  az 
orkán diktor,  akinek szögesdrótból van az esze,  és bármelyik pillanatban hóhérrá 
változhat!
Hát persze, hogy minden bolond tudja, hogy ő az egyetlen normális, és mindenki más 
hülye, és minden hóhér tudja magáról, még a nagy orosz puttyan elnök is, hogy ő 
mennyire jó és fontos, még akkor is, ha népcsoportok pusztulnak, vagy menekülnek 
erőszakos  katonai  beavatkozásaiktól!  Hát  persze,  hogy  mindegyik  tömeggyilkos 
ártatlan ugye?

A Követ 2018 szeptember
További hibák: Választások:
Más szemében a szálkát is, sajátunkban a gerendát sem vesszük észre? Láttad, hogy visított ez a narancssárga  
rablóbanda, mikor az Európai parlament szigorított, hogy meglegyen az elmarasztaló kétharmad? Pedig minimális 
volt a szigorítás! Egyből választási csalásnak nevezték, hogy nem vették figyelembe a tartózkodásokat! Ó ha ezek a 
szent szemetek csak ennyit csaltak volna, nem lenne szükség elmarasztalásra, de ezeknek népbutításon, csaláson és  
rabláson kívül, szinte másból sem áll az összeharácsolt hatalmuk!
Ha megfigyeled a választási csalással hatalmat raboló narancssárgákat, láthatod, hogy a torzulás vidéken 
volt  a  legnagyobb,  ahol  egykékre  kellett  szavazni!  Ezért  megyei  szinten  is,  a  továbbiakban,  inkább  a 
férőhelyek  elosztását  kéne  követni,  úgy  mint  az  országos  listában,  ahol  nem  csupán  egyetlen  győztes 
lehetséges, hanem szavazat arányosan osztják ki a tanács, vagy parlament férőhelyeit! Továbbra is minden 
szavazat érvénytelen, amit bűnözőkre adtak le, így a jelen példában szereplő bűnöző narancssárgák nem is 
indulhatnak tisztességes választásokon! Mindig ott a baj, ahol egyetlenre, egykére kell szavazni, és nincs más 
lehetőség! Szakadáshoz is az vezet, ha a 49:51 arányú szavazásból eldöntik, hogy az 51-nek van igaza és a 49-
et kizárják. A megbundázott választási törvény pedig azt mondja, hogy a küszöböt el nem érő szavazatok 
automatikusan a megbundázott győzteshez kerülnek. Ezzel gyakorlatilag kimondják, hogy aki nem béget 
eléggé együtt a győztes fegyverkező nyájjal, annak a véleménye nem számít, az egyén és egyéni véleménye 
pedig még ennél  is  kevesebbet,  semmit  sem ér!  Csak így  lehetséges  az,  hogy már mindenki  ordít,  hogy  
bármerre  csak  ne  az  árokba,  a  katasztrófába,  a  hülye  diktor  mégis  belemegy,  aztán  azt  mondja,  Ti  
szavaztátok meg. Nem, nem szavazta meg azt senki, csak ti megbuheráltátok a választási törvényt, hogy  
nektek kedvezzen! Demagógiákkal butítottatok, és lázítottatok hogy hatalmon maradhassatok!

Hogyan kéne tisztességesebben csinálni? Ahogy azt már említettük korábbi írásokban, egy utasszállító gépnek is 
két kormánya,  két pilótája van, az embernek is két  agyféltekéje,  azért,  ha az egyik hibásan működne a másik  
azonnal át tudja venni az irányítást! Ismételten felkérjük a sokszínű másik oldalt, hogy a civilekkel, és azokkal  
összefogva akiket a narancssárga agytumor kitúrt, hozzon létre egy radikális bűnözőktől és vallási fanatikusoktól 
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mentes,  civilizált  kormányt!  Rúgja  ki  a  hóhérokat,  rablókat,  csalókat  és  más  bűnözőket  a  narancssárga 
agytumorból,  és  a  piros-fehér  vagy  bugyirózsaszín  radikálisokból,  hogy  a  megmaradtaknak  esélyük  legyen  
civilizált formát ölteni!

Amíg fel  nem tudtok állítani  egy tisztességes,  civilizált  bal  és egy jobb kormányt,  nincs értelme további 
tanításnak!

Jaj,  dehogy állítottátok meg a migrációt,  csak eltereltétek,  mert  akinek még van esze,  elkerüli  az olyan 
szögesdrótos  őrülteket,  mint  Önök,  tisztelt  minisztár  urak!  Inkább  belefulladnak  a  tengerbe,  vagy 
odavesznek a vadonba, minthogy Európa szögesdrótosított,  járhatatlanná tett  útjait  járják!  Hány hullát  
írhatunk a számláitokra?

Aki  nem  hiszi,  elmehet  egy  hulladék  újrahasznosítóba  szemetet  válogatni,  hogy  megtudja,  mi  az  a 
melléktermék.  Nem kell  hozzá sok,  hogy felismerd, ez a világ egy melléktermék.  A hadakozó istenségek  
mellékterméke. Szent szar, amire a vallások ráírták, hogy málnalekvár, mert így jobban megveszik. De hát  
ez átverés!  Igen az!  És  ha nem akarsz nyakig elmerülni,  rúgd ki  a  szögesdrótos  vallási  hóhérjaidat,  és  
hallgass inkább olyanokra, akiknek maradt még némi józan eszük! Ez jutott neked Ember, ha tetszik, ha 
nem, ez jutott! A munkát el kell végezni! Jajjj de nehéz lesz felnyalni a tejutat, jajjj de nehéz!

A náci szögesdrót átállt a zsidó – keresztény oldalra?

Szó sincs arról, hogy a terroristákat akarnák kiszűrni, az legfeljebb másodlagos szempont! Szóval az, hogy 
egy vallási  fanatikus miniszter és orbánutángjai  egy egész Jeruzsálemig nyúló szögesdrótos gépfegyveres 
őrizetet fölállít a határon, a menekülteknek, gazdasági bevándorlóknak és nincsteleneknek, hogy azok, akik 
megtértek a vallásához, beengedhetőek legyenek, míg a többi kirekesztett még enni sem kap, ez nem más,  
mint gépfegyveres hittérítés, vallási terror, és a legnagyobb bűnök egyike, amit egy vallás, vagy felekezet  
elkövethet!  Ez  a  fegyveres  iszlám hittérítők  aljasságának,  zsidó  -  keresztény  módon  történő,  nagyipari  
méretű megvalósítása! Nos, akkor, hány hullát írhatunk a számláitokra?
Dicsőség, hogy végre megmozdult az Európai Unió, de nem dicsőség, hanem nagyon szomorú, hogy meg 
kellett szavazni, azt az elmarasztaló kétharmadot, és független attól, hogy megvan-e vagy nincs a kétharmad,  
ennél sokkal szigorúbb elmarasztalást érdemelnének azok, akik fanatikus vakhitükben idáig juttatták az 
országot!

A Követ 2018 szeptember

Környezetvédelem
Az álomautó, Üvegvisszaváltó, és az akkumulátor

A lecsó, a borsókonzerv és sok más élelmiszer csak akkor környezetbarát,  ha a csomagolása is az! Hihetetlen,  
mennyi  erdőt  kivágtak  már,  hogy  az  élelmiszert  a  műanyag  fólia  csomagoláson  kívül,  még  egy  tetszetős  
papírdobozba  is  berakják,  aminek  csupán  az  a  célja,  hogy  drágábban  is  eladható  legyen  a  termék,  aztán  a  
papírdobozok  mennek  a  szemétbe.  Viszont  a  lecsó,  a  borsó  és  más  élelmiszerek  azonnal  megfelelnek  a  
környezetvédelmi  normáknak,  ha  olyan  dunsztosüvegbe  töltik,  amiről  használat  után  a  szintetikus  címke 
lemosható, és az üveg az Ország, Unió, városonként legalább egy boltjában visszaváltható, ahová a hajléktalanok  
behordhatják az eldobált üvegeket, hogy legyen némi fizetésük, és ha eltörne a dunsztosüveg, az üvegvisszaváltó a  
törött  üveget  is  átveszi,  legalább  ingyenesen,  vagy  kilós  nyersanyag  áron,  és  azt  az  üveggyár  újra  tudja  
hasznosítani. Tehát nem elég legyártani az üveget, vagy bármilyen más terméket, környezetbarát, tömeg-gyártott  
termék csak akkor lesz belőle, ha az újrahasznosítás körfolyamatát is  megoldják. És ez a törvény vonatkozik az  
elektromos autókra is! Az elektromos autók jelenlegi legnagyobb gyenge-pontja a nem megfelelő akkumulátor!  
Például a lítium-foszfát akkumulátorok nem feltétlen a lehető legjobb akkumulátorok, mégis lehet belőlük olyan  
szabványos méretekre és formára tervezett, tömeg-gyártott, környezetbarát termék, ami szinte mindenhol eladható.  
Csupán azt  kell  jól  megszervezni,  hogy az  akkumulátor,  ha  tönkrement,  olcsón,  de  visszaváltható nyersanyag 
legyen,  amit  a  gyár  újra  tud  hasznosítani.  Nem  csak  a  cellát  alkotó  vegyi  anyagokat,  hanem  a  dobozt,  az  
akkumulátor vázát  is!  Ha ez megvan,  már  tervezhetjük is  az elektromos álomautót!  Továbbra is  igaz,  hogy a  
számítógép az autóba olyan luxus, mint szervokormány a talicskába, az önvezető autó pedig olyanoknak való,  
akiket az agyonbonyolított szabályokkal már úgy tönkretettek, hogy vezetni nem tudnak, és hagyják, hogy inkább  
az automata rendszer vezesse félre életüket! Őszinte részvét azoknak, akik önvezetős autókra spórolnak. Gondolj  
bele,  egy  átlag  melós  legalább  15  évi  fizetéséből  megvehető  egy  olyan  pocsék  termék,  mint  egy  TESZLA 
elektromos autó, ami tele van felesleges luxuscikkekkel, hogy magát is vezetni tudja, sosem oda megy, ahová a 
melós el szeretne menni, mert arra nincsenek utak, mert arra meg sem csinálták az utakat, ahol a melósok laknak, 
majd  az  első  meghibásodások  után,  a  melós  rájön,  hogy  még  15  évi  fizetését  is  arra  fogja  költeni,  hogy 
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álomautójával szervizbe járjon, és akkor megengedheti magának, hogy a dupla műszakba kocsival mehessen, de  
szabadság, nyaralás az már sehol, az anyósülésre telepített guminő viszont pótolhatja a megszökött feleséget. 

Mi lenne, ha gyártanátok egy olyan szériacuccot, ami a lehető legkevesebb elromlandó alkatrészből épült, a  
melós  az  aki  vezeti,  és  nem szériacucc  a  navigációs  rendszer,  legfeljebb beépíthető,  mert  nem kifacsart 
nyelveken programozható mozgó tévét, hanem elsősorban autót akar venni a melós, és nem biztos, hogy  
mobil  internetkapcsolatra  akarja  költeni  a  pénzét,  amivel  további  megfizethetetlen,  haszontalan 
luxuscikkeket szórnak a nyakába! Nos,  az álomautó oda megy, ahova az élő vezetője vezeti,  és a lehető  
legkevesebb az elromlásra váró alkatrésze, mert az álomautóval nem csak szervizbe és munkába lehet járni, 
hanem néha szabadságra is el lehet menni vele! Élő vezetőnek szánt gázpedál, fék, kuplung, mechanikus 
sebváltóval,  minél  egyszerűbb  elektronikus  motorvezérlés,  ami  meghibásodás  esetén  az  udvarban  is 
cserélhető, vagy javítható némi szaktudással,  kormány fék, kézifék, index lámpa és ablaktörlő! Ennyi az 
alaprendszer, aztán már mehet is! Ja, és akár 10KW teljesítményű motorral is kényelmesen meg lehet vele 
kerülni akár a Földközi-tengert is, és nem kell bele 100KW (száz kilowatt) teljesítmény!

*** *** *** ***
Közlekedésbiztonság:  Figyelj  arra,  hogy  csak  olyan  gyorsan  vezess,  hogy  a  belátható  távolság  mindig 
nagyobb legyen a féktávolságnál! Ez egy értelmes szabály, amit sehol nem tanítanak, mert ezt nem lehet 
mérőórával büntetni, ha valaki megszegi, mert nem lehet befixálni a sebességet, ami attól is függ, hogy éppen 
köd van-e vagy sem, és hogy mennyit lát a melós a Tekszó gazdaságos szemüvegével, mert a rendőrállam 
eltartása mellett neki többre nem futttya!!! De ha a sztrádán eldugunk egy bokor mögé egy harmincas táblát  
ott, ahol azt senki nem veszi észre, és egyébként biztonságosan 130-al is lehetne menni, az túlzott aggódás, de 
a  rendőrségnek megéri,  mert  így  mindenki  büntethetővé  válik,  és  csak  ilyen aljas  disznóságokkal  lehet 
rendőrállamot fenntartani. Természetesen a biztonsági övnek, forgalmi dugókban, földutakon, parkolókban, 
építési  területeken,  ahol  10-20km/h  alatt  haladunk,  semmi  értelme,  mégis  elő  van  írva.  Fényes  nappal  
világítani energiapocsékolás, mégis elő van írva. Nem árt az óvatosság, de a túlzott aggódás legalább olyan 
veszélyes,  mint  a  vakmerőség,  mert  mindenkiből  szabálysértőt  csinál!  Az  értelmetlen  szabályok  azért 
fontosak, hogy a hülyék is hatalmon tudjanak maradni, mások kárára! Nem az intelligencia, a tudás az ami 
veszélyes, hanem a hozzá kevert tudatlanság és hülyeség! A melós lassan rájön, ha TESZLA autót szeretne, 
még 15 évet kell  dolgoznia,  hogy az eszetlen izomagyakat  is  eltartsa,  akiknek valójában semmi közük a 
közlekedés  biztonsághoz,  de  ki  van  írva  a  hátukra,  hogy  rendőrség.  Pedig  lehetne  ezt  tisztességesen  is  
csinálni! Mindezt összevéve, a statisztikai adatok hibáit és a mérési hibákat a melós érdekeinek kedvezően 
beszámítva, az jön ki végeredménynek, hogy a melósnak ebben a Közép-Európai országban legalább 40 év 
munkájába kerül,  hogy vegyen és fenntartson egy ilyen autót.  Látod, ezért nincs jó autója, senkinek, és 
viszonylag jó is  csak azoknak, akik mások kizsigereléséből, kifosztásából élnek! De itt,  a multinacionális  
selejt és szeméttermelő telep közép-európai országában még rózsás a helyzet, mert ha a melós elkövetné azt a 
bűnt,  hogy  Közel-Keleten  születik  és  él,  akkor  nem  csak  az  autóját  nyúlja  le  az  adójából  fenntartott  
rendőrség, hanem a házát is lebombázza az adójából fenntartott hadsereg! A klímaváltozás miatt jönnek a 
migránsok, ugye, Köztársasági Elnök Úr, ugye? Hát az tényleg egy borzasztó klímaváltozás, amikor egyik 
nap még építi  a házát az ember,  másnap meg jön egy diktor által  behergelt hadsereg, és mindent porig  
bombáz, és minden csupa törmelék, és mindent mérgező füst borít! Ez tényleg borzalmas klímaváltozás! De 
mikor is figyelt egy katonai diktatúra a környezetpusztításra? Nekünk nem kell olyan köztársasági elnök,  
akinek  munkája  során  egyetlen  jelentős  kegyelmi  kérvény  sem  lett  aláírva,  viszont  duplájára  hízott  a 
hadsereg, és az országos ellenségeskedés. Mért ne lehetne egy országnak egy rossz helyett, két tisztességes 
köztársasági  elnöke,  házelnöke,  miniszterelnöke? Új,  tisztességes elnökökre van szükségünk,  akik nem a 
természetre fogják a hadsereg pusztításait, hanem tesznek valamit a leszerelésért és enyhülésért. A valódi  
Hercegek és Királyok szintjére csak ezután léphetünk, és legfőképp nincs szükségünk olyan diktorra, aki 
minden értékes pozíciót lenyúlva a tisztességesektől, maga akar lenni a király, a királynő a pápa és az isten 
egy  személyben!  Mások  pénzén  szaporodni  az  megy  nektek  mi!  A többiek  meg  le  vannak  szarva!  A 
születésszabályozás a Hercegnők dolga,  és nem a tied!!!  Egy hajléktalannak kilógott  a segge és a hátáig 
szaros volt. Ahelyett, hogy fertőzné a népet tisztátalanságával, legalább annyi tiszteletet megadhatott volna, 
hogy kitörli a seggét, és felhúzza a gatyáját, mielőtt kiül koldulni a Pláza és a Fehér Palota közé! Ha egy  
hajléktalan túl mocskos és fertőző lenne, el lehet küldeni, hogy hipós, fertőtlenítő meleg vízben fürödjön 
meg, akár ruhástól is, de nem büntethető azért, mert egy romlott kormányzat alatt nincstelenné vált, mikor 
minden pénzt orbánka és hívei szögesdrótjára költöttek! Dugjátok be a tetves hajléktalan szálóra azokat, 
akik az utcán lakó hajléktalan büntető törvényeket hozták, aztán majd meg tudják, mért nem akarnak a 
hajléktalanok  oda  menni!  Ha  nektek  kormányzati  szinten  csak  csak  annyira  lennének  mocskosak  a 
gondolataitok a szépen fésült öltönyeitek alatt, mint egy mocskos hajléktalannak, már kellemes meseszép 
országban élnénk, nem egy rohadt szögesdrótos katonai diktatúrában!  MONDJ MÁR LE az összes 
orbánutángoddal  együtt,  és  takarodjatok a  parlamentből,  vagy  előbb-utóbb erővel  fognak betenni  oda, 
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ahová való vagytok! A szögesdrótos börtönötök aljára, amit az adófizetők kizsigereléséből építettetek! Ha 
mindenki  beáll  rendőrnek,  katonának,  biztonsági  őrnek,  közterület  felügyelőnek,  parkolóőrnek,  vagy 
polgárőrnek, és még sorolhatnánk, ki fog akkor dolgozni? Ki fog akkor termelő munkát végezni? Ki fog 
ennyi élősködőt megetetni? Tisztelet azon kivételeknek, akik néha tesznek is valamit a biztonságért, és nem 
csupán mások megbüntetéséből élősködnek! Az Ország nem kér többet a rablógyilkosok és más tolvajok 
védelméből, még akkor sem, ha kiírják a hátukra, hogy rendőrség, vagy hadsereg! A katona zenekar pedig  
megtanulhat végre más slágereket is,  nem csak az örökzöld vakpali vakpali mindent lát,  szemüvegen át,  
kutyavalagát -kezdetű dalt, mert az álomautó olyan autó is lehet, ami nem csak megy, hanem zene is szólhat 
belőle, de ha a rádió, vagy a navigációs rendszer bedöglik, akkor is tovább megy és papír dzsipiesszel, azaz  
szintetikus  papírra  nyomtatott  hagyományos  térképpel  oda  megy,  ahová  az  élő  sofőr  szeretné,  akár 
szabadságra is!...

Törvény: környezetvédelmi:  Egy tömeg-gyártott termék technológiája akkor környezetbarát, ha a 
termék előállításához,  használatához,  valamint  újrahasznosítási  körfolyamataihoz és  gyárai  telepítéséhez 
nem  szükséges  egyetlen  vadon  élő  fa  kivágása  vagy  más  környezetpusztítás  sem,  és  nem  használ  
nyersanyagnak,  üzemanyagnak  élő  szervezeteket,  amiket  a  termék  előállításáért  elpusztítanak,  hanem 
kizárólag élettelen vagy szintetikus, nem mérgező nyersanyagokat használ és nem veszi, pusztítja el az élők  
területét, hanem az élhető felület növelésével, (például több szintes építkezés, ahol a legfelső egy telepített  
zöldfelület)  visszaadja  a  természetnek  azt  a  területet,  amit  elvett  belőle.  Termesztett  és  tenyésztett  élő  
szervezetekből készült tömeg-gyártott termék csupán az élelmiszer iparban, a gyógyászatban és egyéb testi  
szükségletekkel kapcsolatos tevékenységekben engedélyezett,  szigorúan szabályozott mértékekkel.  Például 
az életgörbe megtartása. 
A művelt  erdőben  a  természetes  módon  kiszáradt  fa,  nem  számít  élő  nyersanyagnak,  és  a  városban 
életveszélyes  méretűre  nőt,  viharban  veszélyt  jelentő,  majd  kivágott  fa  is  felhasználható  akár  bútor 
alapanyagnak vagy  tábortűzrakáshoz  is,  de  a  profitéhség  miatt  beteggé  nyilvánított  erdő  kivágása  már 
nagyon  súlyos  környezetpusztítás!  A parlagon  és  a  vadon  természetes  erdeiben,  beavatkozás  nélkül,  a 
természet dönti el, melyik beteg fa gyógyul meg, és melyik pusztul el!

Lehet, hogy ez túl szigorúnak tűnik, de csak ilyen szigorú normákkal lehet stabil gazdaságot építeni egy  
ennyire brutálisan kegyetlen világban. Az az ősember mentalitás, hogy veszünk egy telket, és minden élőt 
letarolunk róla,  ami rajta van, hogy építsünk rá egy garázst vagy egy füstölgő gyárat,  teljes mértékben 
elfogadhatatlan! Hány primitív nyírja még a füvet fűnyírógéppel? És még fel is vannak háborodva, sőt, még 
harcolni  is  képesek  azért,  ha  a  szomszéd  nem  nyírja!  Valódi  civilizált  gazdaságot  nem  alapozhatunk 
környezetpusztító  gépekre  és  tevékenységekre!  Tudod,  akibe  annyi  minimális  tisztelet  nincs  a  természet  
iránt, hogy kertészkedés helyett füvet nyír, és kockára vágja a bokrokat, az menjen inkább panelházba lakni, 
és vegyen magának műanyag növényeket! De az élő növény, AZ nem műanyag!

Azon áll vagy bukik a sorsod Ember, hogy ki tudsz-e építeni a környezet károsítása 
nélkül  egy  civilizált,  fenntartható,  nem  agyonbonyolított,  tisztességes  gazdaságot, 
vagy, máskülönben nem lesznek meg a létfeltételeid!

A követ 2018.10.05.

ATLANTISZ jövőkép

Nem, nem akarjuk egységes egyenruhába bújtatni a tanácsokat, mert tanács sok -féle szerveződéssel is létrejöhet,  
ahol a legprimitívebb szervezési forma az egy darab tejhatalmú diktátor, és az alatta hajlongó tanácstagok, de még  
ez is több, mint a semmi, és ez is lehet jóindulatú, ha nem fegyverkezik, és nem mások pusztítására szakosodik!  
Egy diktátor mindig gyorsabb, de primitívebb is, mint egy tanács, és úgy tűnhet, mintha mindent ő csinálna, 
és jóval hatékonyabb lenne. Egy fejlett tanács lassabban működik, mint egy egyszemélyes diktátor, de ha a  
diktátor jóindulatú  is,  valós  eredményeit  akkor  is  csak  olyan  háttérben  álló  civilizációkból  nyeri,  akik  
összetett tanácsaikkal, kínkeservesen lassú kutató munkával már felderítették a terepet, és megtalálták a 
megoldásokat. És ez igaz még a nagy nagy tudás tudománya diktátorra is, aki semmilyen tekintélyt nem tűrt meg, 
saját magán kívül! Az valójában mágusok és kutatók millióinak eredménye, amit a nagy nagy diktátor a saját nevén 
kiadott, hogy el ne lopja tőle a többi vallási kis-diktátor. Nos, nekünk van egy képünk egy összetett tanácsról, ami  
viszonylag  egyszerűen megvalósítható  és  működőképes.  A Kép  egyszerű.  Tisztességes,  csalás mentes 
szavazáson választjuk a zöld, a területi és a kör hercegeket, hercegnőket, jobb és bal 
oldalt,  és  mindkét  oldal  saját  maga  választja  a  hercegek  és  hercegnők  közül  a 
Királyokat  és  Királynőket,  ahol  a teljes  tanács mindkét  felén Egy Zöld Király és 
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Királynő, Kör Király és Királynő és egy Területi Király és Királynő van kinevezve, 
az-az mindkét oldalt figyelembe véve ők tizenketten alkotják a tanács eszét és általában a 
tizenharmadik  a  tolvaj  diktátor,  aki  törvénytelenül  igyekszik  eltulajdonítani  a  tanács  eredményeit,  hogy aztán  
messze elfutva, más primitív népcsoportok előtt Istenként tetszelegjen. Nos, nekünk inkább egy működő tanács 
kell,  tisztességes  hírvivőkkel  és  követekkel,  mint  egy  tolvaj  diktátor.  Rajtatok  múlik,  alakítotok-e  egy  ilyen 
tanácsot, vagy tovább hajlongtok a tolvajaitok előtt! Persze, van aki a 24-es rendszerre esküszik, de ne feledd az 
Ember korlátait! Hogy még egy 12-es tanácsnál is mennyi egyeztetés szükséges, pláne, mikor a 12 kiáll a hercegek  
és hercegnők elé, közölni az eredményeket, javaslatokat, törvényeket, pláne, ha még tolmács is kell, mert nem egy 
nyelvet beszélünk! Nos, a tizenkettessel lassabban, de tisztességesen messzebbre lehet jutni, mint a 13-assal, aki azt  
állítja, mindent maga csinált egyszemélyben, és ő az egyetlen, aki ezt megértheti! Nos, tisztességes tanács nélkül 
sehová nem juttok, az egyszemélyes fegyverkező rosszindulatú diktorok viszont sittkupacot csinálhatnak az 
egész országodból! A tisztességes  követet  az különbözteti  meg a tolvajtól,  hogy a tisztességes  követ  nem 
állítja, hogy mindez az övé és csakis az övé és senki másé, és nem okoz neki gondot, terepmunka után felelni 
egy tisztességes tanács előtt, míg a tolvaj érzi bűne súlyát, és kerüli, és zavarban van, ha vissza kell térnie egy 
tanácshoz, akiknek eredményeit ellopta, kisajátította. Ha nincsenek leküzdhetetlen fizikai akadályok, és a 
tanács sem becstelenedett meg egy rosszindulatú istenséget játszó tolvaj diktortól, a tisztességes követ vissza  
tud térni egy tisztességes tanácsához, viszont a tolvaj inkább elfutna. A tolvaj diktátor csak színleli a jó-
szándékot, és lehet remek színész ebben a műfajban, de valójában bármilyen tisztességes tanácsot ellenez,  
viszont remekül érzi magát egy katonai csicska szintjére züllesztett birkanyájban, ahol ő és csakis ő és senki  
más dirigálhat.

Az Ember jövője

A Lét-Idő-Tér-Energia-Anyag modellt fejben futtatva, mert a világ nem digitális, a gépek finanszírozását pedig 
lenyúlta a katonai rendőrkormány, azon silány eredményekkel, amiket jelenleg a csillagászok nyújthatnak, mert a 
diktorok  minden  pénzt  műszerek  helyett  inkább  fegyverekre  költenek,  figyelembe  véve  az  új  H-szeri-gramm 
etalont,  nyilvánvaló,  hogy  ez  egy  felrobbant  világ,  aminek  katasztrófája  már  jóval  a  jelen  kor  legutóbbi  
ősrobbanása előtt  kezdődött,  és ez nem egy magától  létrejövő természetes jelenség,  hanem halhatatlan romlott 
lelkek és harcos istenségek tudatos terméke, vagy romlottságuk mellékterméke, amit vagy megzabolázunk, vagy 
létünk értelmét mindörökre elveszítjük. Nos, az Ember is részt vehet a halott felrobbant világ felélesztésében, de 
nyilvánvaló, hogy ez bombákkal nem megy! Az első lépés a leszerelés és civilizálódás!
Ahogy azt már említettük, alapjában véve két -féle várost építhetsz ebben a felrobbant nyomortelepben. A világosat 
és a sötétet.

ATLANTISZ a csillag körül keringő bolygón, javarészt napelemes rendszerrel

ATLANTISZ a sötét csillagközi térben, javában atomenergiával fenntartott telepeken
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Felrobban egy óriáscsillag,  ami  maga is  egy még nagyobb robbanásból  jött  létre.  Mi lesz belőle? Porcicák és  
mérgező gázfelhők, amik többé-kevésbé összeállnak. Az, hogy az összeállt anyag csupán meteor, üstökös, bolygó 
vagy csillag lesz-e, csupán a mérettől, az összeállt anyag mennyiségétől függ. Minél kisebb az összeállt törmelék,  
annál több van belőle, és csak a kisebb rész áll össze nagyobb keringési rendszerré. A sötét anyag nem más, mint  
közönséges anyag, csak porcicából és gázból sokkal több van, mint amit a csillagászok mérni tudnak. Sajnos, a  
modellt csak úgy fejben futtatva is az jön ki végeredménynek, hogy a bolygók java része a sötét csillagközi térben  
található, és valószínűleg 10% -nál is kevesebb, ami fényes napok körül kering. (a jelenlegi műszerekkel ezt még  
nem tudják mérni.) Tehát a sötét, fagyos, bíborosan fénylő városokból sokkal többet építhetsz majd, mint a zöld 
napelemesből.  Látod ezért is nem tiltakozunk az ellen a primitív ősi Paksi atomerőmű ellen, ami valószínűleg  
többet árt, mint használ, mert egy ilyen kis ország még a napelemekből is meg lenne, és az atom itt csak felesleges  
kockázat,  de  az  atomerőmű nem minősül  fegyvernek,  és  sajnos  fel  kell  készülnünk  a  fagyott,  halott  világok 
élhetővé tételére is!

Jaj de nehéz lesz felnyalni a tejutat, jajjj de nehéz!!!

...

COOPLERAY (BR) bordélytörés
Az emberklónozás  és  más  természet  ellenes  turbózás,  mengele  típusú halálosan megváltó szűznemzés és  más 
etikátlan orvosi horror eljárások, tiltott tevékenységek! A természetes nemzéshez a férfi és a nő is kell! Örülünk,  
hogy a keresztény egyház végre felismerte azt a tényt, hogy a gyerekcsináláshoz egy férfi és egy nő szükségeltetik,  
de nem sajátíthatják ki ezt a felfedezést maguknak, mert ez nem kizárólagos keresztény érték, hanem már jóval  
azelőtt is így volt, mielőtt a kereszténység megszületett volna, és nem kell ahhoz vallásosnak lenni, hogy mások is  
felismerjék, az alapvető családmodell az embernél egy férfiből, egy nőből és a gyerekekből lesz egész, még akkor  
is, ha az élet kegyetlensége miatt ez a modell a valóságban sokszor torzul, és vannak csonka családok is, de az  
alapmodell akkor is ez. Persze a halak máshogy csinálják, azok násztánca inkább csoportszexnek tekinthető, és 
mivel  az  ember  távoli  testi  ősei  is  kopoltyúsak lehettek,  lehet  valakinek olyan  beütése,  hogy inkább poligám 
örömlány szeretne lenni,  aki egyszerre több férjet is megtarthat,  mert egy munkás pénztárca neki úgysem elég  
féktelen  vágyai  kielégítéséhez,  de  az  ember  már  nagyon  régóta  nem  hal,  és  a  fáról  is  lemászott,  majd  
felegyenesedett, és jelen körülmények közt, a gyerekeknek az a legideálisabb, ha van egy apjuk és egy anyjuk,  
lehetőleg egy családban, legalább addig, amíg felnőnek. És erre a modellre nem mondhatja senki, hogy az az övé és  
csakis az övé és senki másé! Mert lehet, hogy mi vagyunk a Lovagok, akik azt mondják, hogy li, de nem csak mi,  
és nem csak a lovagok, hanem mások is mondhatják azt, hogy li! És továbbra is azt mondjuk, hogy még egy kis  
ország is  túl  nagy ahhoz,  hogy minden polgárának egyetlen vallást  diktáljanak erőszak  alapon,  és  azt  tartjuk  
optimálisnak, ha nem csak az Országos parlament vagy tanács, de a megyei tanácsok is világiasak, civilizáltak,  
vallásfüggetlenek, és nem ragaszkodnak fanatikusan egyetlen fegyverkező birka vagy más nyájhoz sem! Továbbá, 
reméljük, hogy a Jeruzsálemig húzott haláltábor szögesdrótja az ország körül, szintén nem keresztény érték!
Továbbá, ha nincs elég pénz az egyház fenntartására, nem az a megoldás, hogy növeljük az adókat, hogy legyen  
elég misebor, hanem a papoknak is el lehet menni segíteni a földművelésben, és palackozni szőlőszörpöt is, amitől  
nem megy el az eszetek, még ha töményen isszátok, akkor sem!

…  A szabadságot  fegyverrel,  háborúval,  hadsereggel  kivívni  sosem lehet,  mert  a 
fegyverek  és  háborúk  minden  esetben  a  halál  a  pusztulás  a  megnyomorodás,  a 
mocsok, a káosz a börtön és az azt követő rabszolga munka és rabszolgaság irányába 
vezetnek!  Csak azután  folytatódhatunk magasabb szintek felé,  miután a  jelenlegi 
bűnöző,  fegyverkező,  többé-kevésbé  vallási  fanatikus,  hóhér  katonai  rendőr 
kormányokat, Világszerte, tisztességes vezetésre cserélték! ...

...orbánutáng  (másképp  fogalmazva  orkán-hívő,  orbanista,  emberállat  szintjére 
züllesztő, jogfosztó bűnöző)... Ezennel felszólítjuk azt a bibircsókos képű orbánutáng 
nemzetbiztonsági ökröt és sorosozó bűntársait, hogy fejezzék be a soros és más iskolai 
pénzek szabad-rablását, valamint az egyetemek, akadémiák stb. tönkretételét, mert 
nem az a nemzetbiztonság, hogy a lakosságot addig butítjuk, mígnem elhiszi, hogy ez 
a  narancssárga  agytumoros,  bűnözésből  élő,  másokat  kifosztó  kormány  a 
tisztességes!
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A rosszindulatú országos agytumor, egy rosszindulatú kormány vagy diktor, akkor 
válik  jóindulatúvá,  ha  befejezi  a  fegyverkezést  és  más  világok,  vallások, 
népcsoportok, közösségek, stb. irtását, pusztítását, és elkezdi rendbe hozni bűneit!

Ha elérjük azt a szintet,  hogy a kormány, vagy diktor,  stb.  jóindulatúvá válik,  és 
befejezi, mások kizsigerelését, pusztítását, akkor a helyzet már nem életveszélyes, és 
nem fenyeget háborús veszéllyel.  Ezután a kormány vagy diktor,  elkövetett  bűnei 
súlyától, és a felelősségre vonások mértékétől függően, vagy felszívódik, vagy nem.

Bocsáss meg ha tévedtem, de ilyen rövid idő alatt,  támogatás, eszközök és fizetés nélkül,  képtelenség teljesen 
pontos receptet írni annyi őrületre, amit egy rossz kormány folyamatosan produkál! Tessék pontosítani a recepteket,  
és felállítani egy tisztességes bal és jobb kormányból álló tisztességes tanácsot, parlamentet, vagy nagyon súlyos 
következményekkel nézhetünk szembe mindannyian! Őszintén sajnálom, hogy ennyire durván kellett fogalmazni, 
de sajnos, ez még mindig csak finomkodás ahhoz képest, amit néhány minisztár elnök úr érdemelne!

A háborúk  nem  maguktól  robbannak  ki,  hanem  azt  a  hatalmon  lévő  jóságos  hóhérok  és  jól  és  jó-
szándékúnak álcázott tömeggyilkosok gerjesztik!

Egyetlen nemzetnek sem nemzeti érdeke, hogy országuk a világ ellensége legyen, mert néhány civilnek és  
jóságosnak álcázott fegyverkező népirtó tömeggyilkos hadi-őrült hazafi lopta el néphülyítéssel a kormányt, 
hogy a  békétlenség  irányába sodorják országukat,  mert  ezek a  hataloméhes  katonai  tolvajok valójában 
megpusztulnának,  ha  nem öldökölhetnének,  hanem béke  és  tisztesség  lenne.  Cseréljétek le  törvénytelen 
rendőr-katonai kormányaitokat tisztességes, civilek által vezetett kormányokra! Ezt már több, mint 6 éve 
mondjuk!

A szemétre  való  mocskos  rohadt  életbe,  hogy ennyire  durván kell  fogalmazni,  mert  ez  még  így  is  csak 
finomkodás ahhoz képest, ami a néphülyítéseitek és más tetteitek után járna!
Küldjétek  el  a  jó  édes  paraszt  életbe  a  tájszólásos  hadügyminisztereteket,  ha  még  egyszer  a  haderő 
növeléséért  szónokol,  talán majd észre veszi,  hogy békeidő felé  igyekszünk,  ahol  nem haderő növelésre, 
hanem fegyverzet csökkentésre, civilizálódásra és leszerelésre van szükség!

A Követ 2018. október

***ATLANTISZ írott rádió: Ha hangosan olvasta akkor hallgatta is, és akkor már Ön is az ATLANTISZ 
Szabadegyetem hallgatója! További írásokat talál Atlantiszról, a www.asztropitekusz.hu oldalakon. ***

Ti következtek!...
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