
 



Az Atlantisz Szabadegyetem jóvoltából:
Sajnos, sokan vannak azok, akik tűzgyűrűvé változtatnák a Smaragdgyűrűt, pedig azt sem tudják mi az, és 
vakhitükben  már  most  elpusztítanák,  pedig  még  el  sem  készült.
Igen, Az vagyok, és megmutatom Smaragdvárost! De kérjük bevezetni az egy tál leves két fogás elvét 
(ami  a  7T7  rendszerben  van  írva)  Fehérváros  és  más  városok  áruházláncaiba,  cégeibe,  és 
NEMZETKÖZILEG  is,  hogy  végre  béke  legyen!  A  bevándorlás  problémája  nem  oldható  meg 
szögesdróttal,  csak  a  pusztítók  megfékezésével,  és  a  létfeltételek  biztosításával  ott,  ahonnan  a 
nyomorultak  jönnek!  Állítsd  meg  a  pusztítást  és  megfordulnak  a  rémek!  A szögesdrótot  pedig  le  is 
bonthatjátok, ha végre sikerül legyőznötök saját fajtátoktól való rettegéseteket! Kénytelenek vagyunk egy 
ideális  társadalom  irányába  mutatni,  mert  a  jelenlegi  globális  kurvatartó  hadigazdaság,  amit  új 
világrendnek neveznek, maga a katasztrófa. Talán kéne egy tisztességes rendszert kialakítani, az alábbiak 
figyelembevételével!
Eldöntendő kérdés: Mi az, ami törvényesnek nevezhető a hadsereg a rendőrség és más fegyveres, zug-
fegyveres  társulások,  egyének működéséből,  mert  amit  ma csinálnak az  javarészt  elfogathatatlan  egy 
optimális  világ számára,  de mit  tehet  az Ember,  ha mindenfelé  őrült  fegyveres hóhérok pusztítanak? 
Milyen unalmas is  lenne az emberélet,  ha nem lehetne lövöldözni,  ugye? Nos választanod kell,  vagy 
háborúzol, vagy civilizálódsz, de a kettő két ellentétes irány! És csak az utóbbi a valódi lehetőség!

Út Atlantiszba

Igen,  én  vagyok  Az,  és  most  elvezetlek  Smaragdvárosba!  Persze,  néhány  begyöpösödött  gugglis 
kincskereső, azt hiszi, majd eléd rakok valamiféle térképet, ami megmutatja merre van, de nekünk más 
utat kell választanuk. A megértését annak, mit is szeretnénk?!. Nagy és nehéz akadályok választanak el 
minket Smaragdvárostól! Sok választásunk nincs, szembe kell néznünk a nehezével: Nos a legendákból 
nem derül ki, kik és milyen elégedetlenség miatt robbantották föl az egykoron létezett mesterséges úszó 
kontinenst, de Ázsia begyulladt vakbelének atomterrorista rokongyilkos vezérét látván, már tudhatjuk, 
hogy  egyetlen  fanatizált  őrült  és  az  ellentmondást  halállal  megtorló  módszereivel  mongol-idiótává 
hipnotizált rabszolgái, képesek akár komplett városokat is megsütögetni. Mind-e közben Amerika első 
számú  Kaszinótojása  is  jól  teszi,  ha  megérti,  lakott  bolygón  az  atomterrorizmus,  atomfegyver 
gyártása,  tárolása,  használata  súlyosan  törvénytelen,  és  saját  országát  is  valamint  más 
atomhatalmakat is fegyvermentesíteni kell! Apropó, megcsinálták már az orvosok a miniradart és a 
vakbél röhögtetőt, amivel a háziorvos, műtét és kórház nélkül is, le tudja vezetni a gyulladásokat, epe és 
veseköveket apríthat, hogy azok az emésztő és húgyutakon távozzanak? Én, aki Az vagyok, mondom, 
néked,  még  a  hülye-gyerektől  sem  veszünk  el  játékot,  anélkül,  hogy  ne  adnánk  neki  másikat!  A 
rokongyilkos atomterroristának WC-pumpát és felmosófát kell adni a kezébe a rács mögött, miközben el 
kell venni tőle és szétszerelni a veszélyes rakétáit, és azok gyártósorait! Az ilyen őrültek kezében még egy 
bot is veszélyes lehet, nemhogy atomfegyver! Atlantisz számtalan műszaki csodát rejt még, de a régészek 
sosem  találták,  mert  kőkori  módon  csak  kőzetlemezekben  és  csontokban  gondolkodtak,  és  mi  is 
maradna egy földönkívüliekkel is kapcsolatban álló, úszó kontinensből, ami csupán egy hártya vékony 
létesítmény az óceán felszínén, és néhány őrült fanatikus még fel is robbantja azt?! Márpedig a Gyűrűk 
Városa a sokaság azon reménysége, hogy talán lesz holnap is menzaspenót, és olyan fedél a fejünk felett,  
amivel akár más, kietlen, vad, halott bolygók is élhetővé tehetők. És mi, a sokaság reményei, néha szinte 
elviselhetetlenek vagyunk a magukat egyetlen reménységnek hirdető vallások szemében, mert mégiscsak 
disznóság, hogy akadnak más reménységek is, de adassék meg az embernek, hogy akár hitetlen vagy 
ateista  lehessen,  és  visszautasítsa  azon  vallási  fanatikusokat,  akik  egyetlen  reménységükben  akár 
városokat is halálba taszítanának, ha megérzik, hogy lehetnek az Univerzumban mások is. Egy hitetlen 
ateista  civil  is  többet  ér  egy  hóhér  vallási  fanatikusnál,  aki  eretnekeket  akar  gyilkolni  sötét 
tudatlanságában, de a nemzetbiztonság élén egy olyan ökör ül az adófizetők pénzéből, aki azt hiszi, a 
civilek jelentik a nemzetbiztonsági kockázatot,  miközben észre sem veszi,  hogy a számolni sem tudó 
fegyveres  barmok  már  megint  vallásháborúra  készülődnek  az  egyetlen  vezérük  nevében!  Sosem  a 
civilizáltak  jelentik  a  nemzetbiztonsági  kockázatot,  hanem az  eszetlen  fegyveres  embervadállatok  és 
izomagyak, amik parancsra, a vezér, isten, vagy bárki más nevében, bármilyen gonosztettet eszetlenül 
végrehajtanak, mert nincs joguk gondolkodni, és szellemileg annyira nyomorultak és döntés képtelenek, 
hogy a saját nevükben, mások parancsai nélkül, szinte semmire sem képesek!
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A gyűrű lehet nagyon álnok, de csak annyira, amennyire a bennük lakók álnokká teszik azt! Ne felejtsd el 
megvizsgálni, kinek hány hulla van a pincéjében, és azt rakd a börtön legaljára, akinek a legtöbb van! A 
tudatlan  vadembereknek  viszont  meg  kell  hagyni  a  természetvédelmi  jogokat,  de  tilos  nekik 
fegyvert adni! Szigorúan tilos! A Pite elkészíthető, a Búgócsiga megépíthető független attól, hogy valaki 
vallásos-e, vagy sem!

A lepusztulás
Az embernek élelem és fedél kell, vagy megpusztul ebben a kegyetlen világban! Atlantisz pusztulása után 
a  túlélőknek  nem  maradt  szinte  semmijük.  Szép  lassan  elfelejtették  tönkretett  értékeiket,  beszélt 
nyelvüket. Néhányan a legönzőbbek közül kannibállá váltak és mások koponyáiból készítettek főző és 
étkezési tálakat, edényeket. Ezek a legaljasabb őrültek, akiknek tanaikból a fasiszták is táplálkoztak. Nem 
árt a konyháról kitakarítani ezeket! Nos, a város élhet akár 720-5040 évig is, de a pusztulása után jön a 
dögkút szakasz, ami több mint 10 000 évig is eltarthat! Ez tele van selejttel és szeméttel,  és legalább 
annyira nem tudsz kimászni belőle, mint amennyire lehetetlenül nehéz feltámasztani a halott várost. Nem 
nehéz felismerni, hogy hanyatló világunk egy ilyen dögkút szakaszban létezik, ahol évezredek óta csupán 
értelmetlen  háborúk  vezetik  a  bomlási  folyamatot.  Talán  ki  kéne  másznunk  ebből  a  törvény  alatti 
őrületből, és kitakarítani, amit lehet!

A Civil
Bárkit  meg  lehet  őrjíteni  elegendő  kudarccal,  kényszerrel,  erőszakkal,  kötelező  katonai  behívókkal, 
háborúra  buzdító  vallási  téveszmékkel,  tudatmódosító  mérgekkel,  pirulákkal,  boldogságot  ígérő 
kábszerekkel, de ez a törvény alatti szint, feltéve, ha nem vallási, vagy más hóhérok vezetik a társadalmat, 
akik azt hiszik, hogy a törvény alatti bűnök a jó dolgok és a kifordított értékrendjük szerint, a többi csak 
mese,  elérhetetlen,  vagy  épp  a  törvényesre  hiszik,  hogy  az  törvénytelen.
Definíció: A civilizált ember: Az az ember, aki olyan életet él, amiben megtartja a civilizált normákat, 
alapszabályokat, lehetnek botlásai, de nem süllyed mélyen a törvény szintje alá, nincs szüksége rendőri 
intézkedésekre,  és  nem  kell  bolondok  házába  zárni,  mert  lehetnek  ugyan  hibái,  hóbortjai,  nehéz 
helyzetben dühös is lehet, ordíthat, ha fáj, de mentes a súlyos közveszélyes őrülettől. A civil élethez nem 
kell fegyver, az a törvény alatti szinten hadakozó, háborúzó, önbíráskodó őrülteknek kell. A civil nem 
attól civil, mert civil ruha van rajta, hanem attól civil, mert civilizált az élete! Lehet, hogy van néhány 
civilnek álcázott fegyveres őrült, de a valódi civil, kivétel nélkül, mindig fegyvertelen! Lehet, hogy valaki 
valamikor  letért  a  kijelölt  útról,  és  az  is  lehet,  hogy súlyos  bűnöket  követett  el,  de  ha  a  megfelelő 
rehabilitáció  alatt  rendbe  tette  az  életét,  és  letörlesztette  adósságait,  már  civilizált  módon él  és  nem 
veszélyes,  akkor  ez  az  egyén  is  civilnek  tekinthető.  Ha  valaha  is  tisztességes  életet  akarunk,  akkor 
civilizáltaknak kell lennünk. A törvény alatt öldöklő, háborúzó őrültekkel nem lehet felépíteni semmit, 
amelyik elérte a félkegyelmű szintet, az már talán beszámítható.

Az Atlantisz Polihisztor Ász - Az

• Megérti az itt leírtakat, és van egy átfogó képe a Gyűrűs Smaragdváros működéséről 
• Tudja, hogy a szakmunka is fontos, de nem merül el a szakmai részletekben 
• Szükség  szerint  bármilyen  szakmunkát  megtanulhat,  taníthat,  és  végezhet,  de  tudja,  hogy 

bonyolultabb szakma profi szintű elsajátításához évek is kellenek. 
• Mivel az emberélet rövid, Az Atlantisz Polihisztor nem törekszik minden szakma kitanulására, de 

az átfogó világképet igyekszik minél jobban megismerni, nem feledve a 7T7 rendszert! 
• Ismeri a Kis és Nagy Királyok, Királynők Köztársaságának általános felépítését 
• Óvakodik  azoktól,  akik  a  tudatlanságot  dicsőítik,  és  mindenáron  valami  sötét  feledéssel  teli 

tudatlanságba akarják taszítani! 
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A Sárga-köves út

A sárga-köves út a sárgás,  néhol vöröses földutat  és a nap-szikkasztotta tarlótól kapta a színét,  amin 
őseink jártak. Ezt a színt megőrizve, a legvékonyabb utakat, a járdákat, a gyalogos és sétáló utakat még 
ma is sok helyen sárga kövekkel rakják ki, vagy a nagy városokban is okkerre festik. Tehát a sárga köves 
út  akár  Smaragdvárosba  is elvezethet.  Nézd  meg  a  kezdeteket,  a  kutatóbázis  képét,  ami  alapján 
megértheted, az úszó kontinens városait mért hívják Smaragdvárosnak! Látod, egy ilyet akár a Velencei-
mocsárba is lehetne telepíteni, és lehet, hogy még olcsóbb is, és a mocsárban lebegve, vagy a vízen úszva, 
stabilabb lenne, mintha mindent kőből csinálnánk. A Király pedig nem barbár hóhér, és nem a barbár és 
nem a farkastörvényeket követi!  A hercegeknek és Királyoknak a kijelölt  út  a tisztességes törvények 
feletti  szint,  lehetőleg nem túl mély alábukásokkal,  amiket általában a  törvénytelen alvilág csábításai 
okoznak! A hercegnők és Királynők számára, nem csupán a törvényekkel van kijelölve az út, hanem a mit 
illik és mit nem KÓDEX az, amit igyekeznek megtartani! Persze, egy herceg, vagy egy Király is nagyon 
jól teszi, ha megtartja a KÓDEX szabályait, de mikor az alvilág fenyeget, sokszor inkább a Királynak kell 
helyt állnia, és ilyenkor bizony elszabadulhatnak az indulatok, és a káromkodások!

A Város felépítése
Atlantisz Smaragdváros Kutatóbázis

Nézd meg a képet alaposan, és olvasd itt, ami nem látszik! A Központi épület úszik a vízen. Ez csak akkor 
lehetséges,  ha úgy van kiegyensúlyozva,  mint  egy keljfeljancsi.  Vagyis  a víz alatt  úszó tartály nehéz 
szerkezetes,  az  alján  súllyal,  míg  az  épület  maga  könnyű  szerkezetes.  Kiszuperált  utasszállító 
repülőgépekből akár meg is építhető, de a titán nagyon drága, ezért aki ilyet épít, kénytelen abból építeni, 
ami  van.  Az  épület  lehet  alumínium vázas,  de  az  úszó  város,  ha  a  tengerre  épül  akkor  üvegszálas 
műanyag, vagy réz-nikkel (alpakka) a víz alatti rész külső lemeze, ami nem korrodál a tengervízben, és a 
víz  alatti  kompozit  szerkezet  javában  vas-nikkel,  króm-vas-nikkel,  azaz  saválló  acél  ötvözet,  némi 
festékkel és műanyag béléssel, mert a Föld nevű bolygó valójában egy olvadt vas-nikkel golyó, amin van 
némi megszilárdult kőzet kéreg, amit javában tengervíz borít. Ez a nyersanyag.
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Persze, kérdezheted, mi köze Atlantisznak Smaragdvároshoz? Nézz a képre, és értsd meg a gyűrűket! 
Háromféle gyűrű van a központi épületrendszer körül. A legbelső a lakó, vagy városi gyűrű. Ezt követi a 
mezőgazdasági gyűrű, és a legkülső a vihar és hullámtörő gyűrű. Az ember által épített Atlantisz mintájú 
városnak mindig van legalább egy több szintes zöld mezőgazdasági gyűrűje, ami az össz. felület több 
mint  felét  elfoglalhatja,  mert  csak  így lehet  a  város  önfenntartó.  Szürkészöld  mintázata  miatt  hívjuk 
Smaragdvárosnak.  Az  Atlantisz  Smaragdváros  Kutatóbázis  a  legkisebb,  tavakban,  mocsarakban  is 
felépíthető  Atlantisz  mintájú  miniváros.  Mivel  tópartokon,  tavakon  úszik,  nincs  szüksége  hatalmas 
vihartörő gyűrűre, ami az óceáni változatnál valahogy úgy néz ki, mintha Sydney Operaház szerűségekkel 
raknák körül a külső mezőgazdasági gyűrűt, ami úgy működik, mint egy tengeri gereblye, és a hullám 
felső  részét  visszalöki  a  hullámvölgybe.  Nyilvánvaló  a  gyűrűk  sorrendje.  Vihar  esetén  néhány úszó 
hullámtörő odaveszhet, de ahhoz már nagyon nagy vihar kell, hogy a mezőgazdasági gyűrű jelentősen 
sérüljön. A város a központi épületrendszertől egész a külső vihartörő gyűrűig, nem egy egység, vagy egy 
egybefüggő  valami,  hanem  inkább  úgy  kell  elképzelni,  mintha  egy  nagy  központi  vízen  úszó 
bójarendszerhez rugalmasan odakötötték volna a lakóhajókat, és azokat körbetelepítenénk néhány száz 
lépésnyi  hosszú,  nagy  kert  méretű  többszintes  vízen  úszó  ligetgazdaság  uszályokkal,  és  mindezt  a 
vihartörő gyűrűvel védenénk.

A Smaragdgyűrű

Többszintes ligetgazdaság

Megépíthető! Talán valaki lerakja végre majd a pontos terveket...

Nyilvánvaló, hogy a barack a cseresznye, a szilva, inkább a mérsékelt égövi smaragdgyűrűkben érzi jól 
magát,  míg  a  mediterrán  és  trópusi  gyűrűkben  a  fasorokat  inkább  kókusz,  datolya  és  egyéb pálmák 
alkotják, és a bokorsorba akár kis-termetű mandarinfákat is lehet ültetni, de a magasabb növésű narancs 
inkább a középső fasorba illik. A sorok lehetnek sugaras, vagy gyűrűs elrendezésűek, ezt majd a kertészek 
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eldöntik, de biztos lesznek majd olyanok, akik nagy okosságukban a kivit a sarkköri bázison termelnék, 
és az üvegház hatás segíthet ugyan, de arra nem gondolnak, hogy a gatyájuk is rámehet az üvegszerű 
műanyagfedelű többszintes tengeri fedett szántóföld üvegház kifűtésére. A hajléktalanok fagyoskodnak a 
télen, és egy fagyott halott világban nem engedhetünk meg olyan luxust, hogy a növényeknek fűtünk! 
Ahhoz,  hogy  megértsd  a  smaragdgyűrű  működését,  előbb  a  szárazföldi  többszintes  ligetgazdaság 
működését  kell  megértened.  Felső  szint:  kombinált  mezőgazdaság.  Mérsékelt  égöv:  Szántóföldről 
kimagasló  gyümölcsfasor  futónövény lugasokkal,  például  szőlő,  bab,  futóeper  stb.  A fasorok mellett 
kétoldalt kisebb növésű általában évelő bokorsorok, aminek gyökerei nem nyúlnak be a szántható rész 
alá. pl.: egres málna csipkebogyó stb., és a pince szellőztető kéményei. A ligetsorok közt 1-3 kombájnnyi 
szántható rész monokultúrás vagy pepita-kockás, vegyes ültetvény pl.: monokultúrás búza rozs, délebbre 
köles, vagy vegyes pepita-kockás zöldségfélék. Krumpli, hagyma, saláta, répafélék, sóska, spenót stb. És 
ami  a képen  nem  látszik,  50-100  méterenként  a  középső  fasorokba  szélgenerátor  telepíthető,  de 
napelemek telepítése szántóföldre pazarlás és területvesztés, mert a szántóföld is a nap erejéből él.  A 
napelemekkel a lakógyűrűk tetejét feddjük be! A szántható terület alatti pincesor: Középső főpince: 
felső szint: mesterségesen megvilágított alga és zöld növény telepek. Középső szint: Általában sötét, csak 
a  munkások  miatt  részben  világított  terület  kalapos  és  egysejtű  kocsonyagombák  termesztésére.
Alsó szint, félhomály, szintén csak részben világított terület: ivóvíz tározás vízi ketyerék, halak rákok 
tenyésztése.  Oldalsó pincék: Főként üzemterület,  részben esetleges téli  menedékek nyáron a parlagon 
legelésző kapirgáló állatoknak pl.:tyúk fácán tehén disznó.  AZ ÉLETGÖRBE MEGTARTÁSÁVAL, 
mert, ahol nem tudják bemutatni a vén marhát vagy a vén disznót, annak a tehenészetnek, vagy 
telepnek a vezetőit súlyosan beidézik a ZöldKirály Tanácsához! Középső szint raktárterület! Felhívjuk 
a részeg ragadozó rendőrpróféták figyelmét, hogy az Atlantiszi ligetgazdaság hordóiban nem méregdrága 
buggyantott  lőréket,  hanem  tápanyag-dús  gyümölcsszörpöket  tárolunk,  tartósítószer  nélkül,  és  az 
Atlantiszi Gazdaság legalább 90%-ban gomba-alga és vegetáriánus alapú, minimális mennyiségű állati 
hússal.  Mellékpince  alsó  szintek:  hulladék,  maradék,  szennyvíz  feldolgozás,  takarmány  készítés.
Törvény: sem halottaink maradványaiból, sem beteg állatokból, sem szemétből nem készíthető táplálék, 
de az anyagkörforgást fenn kell tartani, ezért a baktériumos lebomlás után a tisztított szennyvízből és nem 
fertőző  maradványokból  növényi  táptalaj  és  öntözővíz  állítható  elő,  zárt  rendszerekben,  például 
űrvárosokban  az  ivóvizet  pedig  a  növények  által  párologtatott  vízgőzből  nyerjük.

Nézd meg az  Atlantisz  Smaragdváros  Kutatóbázis  képét!  A nagy kérdés  Az,  hogy,  hogy lehet  azt  a 
szárazföldi többszintes ligetgazdaságot belerakni azokba a vízen úszó fedett, vagy fedetlen többszintes 
szántóföld,  vagy  üvegház  szerűségekbe?  Az  alga  alapú  menzaspenót  szerűség,  olajban  sütött,  tehén 
ízesítésű, fonalas gombaszalámival sokat segíthet, mert az alga és a gomba nagyon szapora és tápláló, de 
vigyázni kell a mérgező és mocsár ízű fajtákkal! A Kutatóbázis feladata, hogy  kimérje, és elkészítse a 
konkrét  recepteket.  Előzetes számítások szerint  kb100m2/fő felület  szükséges  a megfelelő ellátáshoz, 
amit  a  vízen úszó gépesíthető emeletes  szántóföld biztosít,  ami  lehet  akár  tíz  emeletes  is!  De legyél 
nagyon óvatos, mert nem rúghatod fel az alapszabályokat, hogy a természetellenes kontár turbózással 
több legyen a profitod!  Még a növényeket sem teheted tönkre!  A vadalmának meg kell  maradnia! 
Természetellenes turbózás a vadalmát úgy nemesíteni, hogy az hatalmasra turbózott gyümölcsével 
teljesen  életképtelenné  váljon,  mint  egy  vízfejű  zombi,  miközben a  vadalmákat  minden mással 
együtt kiirtanak, hogy több legyen a szántóföld! Veregessük hátba szeneslapáttal, hogy észre vegye? 
A kontár génsebészettel, kontár nemesítők fajokat irtanak ki! Ez törvénytelen! Ez pusztítás! Platón 
ideális  társadalma ilyet  nem engedhet  meg! Persze,  előfordulhat,  hogy valamikor  a  nagyra  hizlalt 
patkány volt  egyeseknek a legfinomabb tenyészállata,  mégis jobban teszed, ha inkább a tehénmentes 
gomba alapú marhaszalámit próbálod meg elkészíteni!

Atlantiszt nem egy városként kell elképzelni! Ez a világ a sokaság világa. Amiből egy van, elpusztul. A 
város akkor válik életképessé, ha minden eszköze és tudása meg van ahhoz, hogy egy élettelen világba 
érkezve a benne élő munkások a jelenlévő nyersanyagok felhasználásával tovább növesszék a várost, 
amiből egyre többet építenek, aztán ki tudja melyik lesz a legnagyobb, de az már nem csupán egy kör,  
hanem, kör köré települt körök, amikre további körök nőhetnek, így inkább egy virághoz hasonlít, aminek 
kerek szirmai körül is lehetnek kerek szirmok.
Nos, a halott városokat már nem támaszthatod fel, de a rács mögé dugva a fanatikusokat, reménykedve 
abban,  hogy  nem  pusztítják  el  városaidat,  talán  még  az  Óceánon  Úszó  Gyűrűs  Smaragdvárost  is 
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megépítheted! Hogy mennyire álnok a gyűrűd? Hogy sikerül-e kékre színezned a Vörös Bolygót? Ki 
tudja?
El akarsz jutni Atlantiszba? A feladat nem az, hogy a halott várost feltámaszd, hanem az, hogy újraépítsd, 
és benne leszel!
Az  Óceánon  Úszó  Gyűrűs  Smaragdváros  nem  másvilági  létesítmény!  Az  emberkéz  által  a  Föld 
mocsaraiban,  tavaiban,  tengereiben  óceánjaiban  megépíthető  úszó  város,  aminek  mérete  akár  egy 
Kontinens méretét is meghaladhatja! Persze, mióta a legek megjelentek és kihirdették, hogy ki lesz a 
legjobb, legnagyszerűbb, legelbűvölőbb, és leghasznosabb, és leges-leg-, és leghatalmasabb, Az egyetlen! 
Megjelent a legsértődöttebb és a legpusztítóbb is, és amióta Atlantisz legnagyobb városait felrobbantották 
a fanatikusok, akik maguknak akarták a fő-fő- és leges-leg- díjat, de nem sikerült, az összes többi város 
hanyatlani kezdett a katasztrófa bűzétől, és azóta csak piszkos, poros, környezetpusztító, kártékony, ahogy 
esik úgy puffan típusú városokat épít az ember, miközben észre sem veszi, mennyit pusztít környezete 
kizsigerelésével, kiirtásával!  A Smaragdváros képes megtermelni saját táplálékát, és nem 
legeli,  aratja,  vadássza,  halássza  a  környezetvédelmi  területnek  nyilvánított 
szárazföld és tenger természetes területeit! Persze, lehet, hogy máshogy történt, és a leges-legek 
úgyis bizonygatják majd ártatlanságukat, de nem kell mindent elhinni nekik!
Igen, én vagyok Az! És nálam a több mint egybillió menzaspenót receptje, de mivel most már Te is tudod, 
Te  is  lehetsz  Az,  és  ne  várd  tőlem,  hogy  én  készítsek  el  mindent!  Tudod,  nincs  annyi  merő-  és 
szűrőkanalam! Most már Ti jöttök! Köszönjük a figyelmet!

Az és a Smaragdváros mindenfelé elkószált tiszta vagy sötét gondolatai, követei, szellemisége. 2017.09.24.
Nos, attól, hogy vannak 1000 éves épületek, és maga a ciklus 5040 éves, attól még nem kell a pusztulásra 
gondolni. A komplexum létezhet akár évmilliókig is, a határ csupán annyi, lesz-e olyan, aki nem unja 
meg, de egy gyűrűrendszer ritkán él  tovább két ciklusnál. 5040 év elteltével általában egy város már 
teljesen máshogy néz ki az átépítések miatt. A kép a körkörös modellt mutatja, de túl unalmas lenne így 
hosszútávon, ezért a valós városok teljesen más alakot is ölthetnek, de a kegyetlen természeti viszonyok 
miatt, nagy méretekben egyre inkább, ismét a kör alak érvényesül. Persze olyan dögkút állapotban, ahol a 
hóhérok vezetik a barbárokat, pusztítani, háborúzni, háborúzni, legjobb esetben is legfeljebb csak apró 
barbár kőkorszaki városok maradnak fenn.

ATLANTISZ úszó, lebegő Smaragdgyűrűs városai és az épülő Földgyűrű

Jó nagy békalencse mi? Az, hogy tíz vagy százezer évvel ezelőtt, esetleg még régebben volt-e ilyen a 
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Földön, inkább a régészek asztala. Minket jobban érdekel Az, aki azt mondja, lehet néhány generáció alatt 
ilyet akár ma is létrehozni! Látod már a madár szemével, hogy a Föld nem kerek, mint a tányér, hanem 
kerek, mint a tojás?! Látod, ilyen még a gugglisoknak sincs, legfeljebb annyi, amit mi feltöltöttünk, pedig 
mindent bekameráznak, és égen földön ezt keresik! Tolvajok, koldusok, csórók, mind megérzik a gyűrű 
hatalmát,  mert  sejtik,  Az  nem  csak  menzaspenót,  és  az  Atlantiszi  Zsimm  a  csillagfénynél 
olyan kívánságokat  is  teljesíthet,  amiket  senki  más  nem  tud!  Tolvajok,  koldusok,  csórók,  királyok, 
mágusok, boszorkányok! Mind maguknak akarják a gyűrűk hatalmát!  Egy ilyen hatalmas város-
komplexumot  is  fel  lehet  építeni,  pusztán  a  nap,  a  szél  és  a  víz  erejének 
hasznosításával,  néhány  generáció  alatt,  az  itt  megadott  írások  segítségével! Az 
atomerőmű nem fegyver, és nem tiltjuk, de jelen Földi körülmények közt sok esetben felesleges pazarlás 
azt  használni,  pláne,  ha  belegondolsz  milyen  veszélyes  és  drága  az  atomhulladék  újrahasznosítás!  A 
gyűrűk, ismétlődhetnek, és keveredhetnek, de az Óceánon mindig a legkülső a vihartörő gyűrű. A képen 
az Űrbázison a központi rész és a külső lakó-gyűrű napelemes, közte a Smaragdgyűrűk. Az Űrben nincs 
vihartörő gyűrű, még akkor sem, ha az izomagyak és vallási  fanatikusok egyből lőni vagy dobálózni 
akarnak, ha köröket látnak, mert azt hiszik, az céltábla. Az űrállomás erősebb sugárzású csillagok esetén 
nem a színét, hanem napelemekkel telerakott fonákját mutatja a csillag felé, és a legkülső gyűrű a ferde-
tükör gyűrű, ami a hasznos fényt visszaveri a bázis smaragdgyűrűire, míg a kozmikus és káros sugárzás 
szétszóródik,  vagy átmegy a  tükrökön,  de  nem jut  be  a  bázisba.  Azt,  az  eredeti  tézisből  pusztítóvá 
alakított,  őrült  fasiszta  elképzelést  és  annak származékait  viszont,  hogy a  tükrök a  Földre  tükröznek 
energiát, amivel adolfka akart városokat sütögetni, jobb, ha kidobjátok a hulladék-újrahasznosítóba! Nem, 
nem akarjuk feleslegesen a mai Németeket azzal traktálni, ami a háborúban történt, végül is, bármely 
Nemzettel  előfordulhat,  hogy  megtelepszik  benne  egy  sötét  birodalmi  őrült,  aki  haláltáboros 
téveszméivel,  szögesdrótos  elképzeléseivel  és  gépfegyveres  őrültjeivel  mindent  pusztítássá  változtat.

Az elmúlt 10 000 év nagy nagy prófétái mind vagy Atlantiszi, vagy Földközponton túli tudást képviseltek, 
de  egyik  sem  jutott  el  Smaragdváros  megépítéséig!  Kőkori  barbár  farkastörvényekkel,  tisztességes 
vezetők nélkül, nekünk sem sikerülhet!

Tudod, ha már a smaragdnál tartunk, nem azért Smaragdváros a Smaragdváros, mert nekem csak zöld 
világító festékem volt, hanem azért, mert van az általában fehér házas, sötét napelemes szürke gyűrű, a 
lakóövezet. A képen ez világosabb, mint valójában, de ha sötétet keverek a világító festékhez, akkor az 
nem  világítana.  A  vihartörő  gyűrű  az  fehér,  vagy  világos,  nagyjából  olyan,  mint  a  képen.  A 
Smaragdgyűrűt  pedig  már  ismered.  Tehát  a  város  felülről  valójában sötétebb árnyalatú  lehet,  mint  a 
képen, szürke,  zöld  és  fehér  gyűrűk válthatják  egymást,  ami  nagyjából  olyan  árnyalatú  lehet,  mint  a 
smaragd  ásvány.  Éjszaka,  vagy sötét  bolygókon  viszont  a  Smaragdgyűrűből  lilás-fehér-bíboros  fény 
szűrődhet ki, -amit a telefontársaság sem sajátíthat ki magának- mert a kék és a vörös az, amit a növények 
leginkább hasznosítani tudnak. A földgyűrű építése csak jelképesen van ábrázolva gömbökkel. Építési 
módszerével  foglalkozni  mindaddig  értelmetlen,  amíg  nem  tudtok  egy  normális  környezetkímélő 
Smaragdgyűrűs Földi rendszert kiépíteni! A műszaki, technikai fejlődés már így is megelőzte 
a morális szintet, ami katasztrófahelyzet! Az Atlantisz tanok Tartalmazzák a gyűrűk építésének 
leírását, a benne élők biológiáját, orvosi tanokat, stb., persze, ki tudja, mi maradt fent, és mi veszett oda, a 
régészek inkább csak találgatnak.
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Élet Atlantiszban
ATLANTISZ este

Ne  hidd,  hogy  könnyű  lesz,  de  nincs  más  esély!  A többszintes  tengeri  szántóföldet  tartó  uszályok 
kezdetben  készülhetnek  akár  üvegszálas  polietilénből,  és  saválló  ascél  merevítéssel,  de  úgy  kell 
megtervezni, hogy néhány épület 720-1000 évet is kibírjon, de újrahasznosítható legyen, és vízen úszó 
gyárakban is legyártható legyen. Az egész Smaragdgyűrűs városkomplexum kontinentális méreteket is 
elérhet,  mégsem  áll  néhány  száz  méternél  nagyobb  alkotórészekből,  amik  tenger  alatti  rugalmas 
csőrendszerrel van összekötve, mint a békatutaj levelei. A csigánál is csigább lassúsággal ugyan, de a 
Város  egésze,  vagy  részei  akár  át  is  költöztethetőek  a  tenger,  vagy  óceán  egy  másik  részére,  mert 
elköthető, és újra összerakható modulokból áll,  de ez nagyon nagy munka! A felszíni hidak általában 
csupán  átjárók,  és  ritkán  részei,  a  komplexum rugalmas  összetartásának.  A gyökérzet  olyan,  mint  a 
békalencsének, minden nagyobb alkotórész rugalmas láncot engedhet a tengerbe, de horgonyozni csak 
azokat kell amik tengeri áramlásban vannak. A metró és a gyorsvasút végsebessége ritkán haladja meg a 
fecske  sebességét,  mert  a  pályát  rugalmasan  hajlékonyra  kell  építeni,  és  biztonsági  okokból,  az 
utasszállító repülő szerkezetek sem repülhetnek néhányszor gyorsabban a leggyorsabb madárnál. Persze, 
nagyon szép lehet az élet, a sárga kikövezett sétáló és főutakon, de sose felejtsd el, az alvilági pusztítók 
létét, és ha Te felelsz a biztonságért, lehet, hogy nap-mint nap meg kell majd számolnod, kinek hány hulla 
van a pincéjében, és miért! A város több, mint 5000 évig is létezhet, miközben elhasználódott épületeit 
újakra cserélik.

A Bizottság

El  tudod  Te  képzelni,  mekkora  vihar  lenne  abból,  ha  egy  nacionalista  miniszter,  hőzöngő  részeg 
labdarúgókkal,  és  tudatlanságban  tartott  alattvalókkal  szavaztatná  meg,  majd  miseboros  papjaival 
szentelné  az  így  nyert  népharagot,  ami  alapján  beállítanák  az  időjárás  szabályozó  rendszert?
A Bizottság ezt nem hagyhatja! A Bizottság ugyan, a Tanács alárendeltje, de megfelelő szakértelemmel 
rendelkező  tagjai,  bármilyen  globális  változást  okozó  rendszert  vagy  eljárást  megvétózhatnak, 
amennyiben annak káros következményei lehetnek. De sajnos, van úgy, hogy a Bizottság sem lát mindent 
előre! Egy ekkora, időjárás szabályzóval is rendelkező városkomplexum pusztulását leginkább csak 
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a saját hibái és bűnözői okozhatják, a természeti katasztrófa esélye nagyon csekély, szinte kizárt. A 
bűnözés,  a  hanyagság  és  érdektelenség  legfőbb  forrása  pedig  nem  más,  mint  letérni  a  kijelölt 
pályáról, útról, és a törvény szintje alá süllyedni! Mert szép lehet az élet a sárga kikövezett úton, de 
lehetnek balesetek, és volt  már olyan is hogy valaki olyan csúnya dolgokat művelt,  hogy aztán, 
házát elárasztva szó szerint elsüllyedt szégyenében a tengerben! Sokszor kegyetlen bűnöket rejtenek a 
tündérmesék és a szólás-mondások! Tudod, már akkoriban is voltak olyanok, akik letértek a kijelölt útról.

Tesztelendő kérdések: 
Mit tehet  a  Bizottság a legvégső eset  utáni  vétójogon kívül,  mert  megvétózni  olyat,  amit  nem kéne, 
felesleges  kudarc?!.
A Titanic jéghegynek ütközött, hasonló gyártmányú hajó testvéreit kilőtték. Mik az esélyeink egy ekkora 
monstrummal?
Igaz, hogy még a természeti katasztrófák is valakik ártó szándékának következményei, amik a pillangó 
hatás, vagy más, káoszba vezető természeti törvények mentén felerősödhetnek, tehát nincs valódi baleset, 
csak rossz kívánságok, amiket viszont lehet, hogy nem csak ma, hanem akár évezredekkel előttünk is 
kívánhattak?
Minden átok beteljesül? Vagy ezek csupán babonák?

A fajok háborúja

Ajjaj! Bele lehet bolondulni abba, mikor a sellők vallanak a törvénytelenségekről! Évezredekig a kijelölt 
úton járni, miközben egyesek a balesetek miatt le le süllyednek róla? Néha nagyon fájdalmas, és sokszor 
nagyon unalmas lehet! És ott a bűn csábítása, ami azt súgja, hogy a törvénytelen gaztettekben is lehet  
reménység, és nem látszik rajta, hogy az mind halott, mind rohadt, és mind hamis reménység! És addig, 
addig  csábultak,  míg  mind  bele  nem estek!  Megjelentek  a  bitorlók,  és  hóhérok  kezdték  átvenni  az 
irányítást, majd egyre több kárt okoztak, míg a végére sikerült felrobbantani az egész bűnbe csábított  
Smaragdgyűrűs Városkontinenst az elviselhetetlen fájdalmaiktól a halálba szabadulni vágyó őrülteknek. 
Azóta  is  a  hóhérok,  és  bérgyilkosaik  szelleme uralja  bitorlóként  a  Földet,  és  miközben  a  hadakozó 
bérgyilkosok hadseregekbe egyesültek, csend és rendőrséget uszítottak az ellenkezőkre, és a megmaradt 
néhány tisztességes  civilnek szólási  joga  sem volt,  és  a  meghamisított  hitekkel  szándékosan butított, 
boldogulni vágyó ember, szegényebb lett, mint a templom egere. Nos, lehetetlen felsorolni, a gaztetteket, 
amiket azok követtek el, akik letértek a kijelölt útról, és sehová sem jutottak, de az egyik legszörnyűbb 
fejezet a fajok háborúja lehetett. Amikor az őrület és gyűlölet annyira felgyűlik a törvény alatti szinten, 
hogy a halálvágyók kirobbanthatják a háborút, és ártatlanokat sem kímélve mindent pusztítanak, az már a 
dögkút szakasz, messze a törvény alatt, de mitől gyűlt fel ennyi gyűlölet? Nos, már akkoriban is voltak 
hatalmas sarlatánok, a gyógyítás égisze alatt. Ha egy festő disznó fejű embereket fest,  az az emberek 
megcsúfolása, és jól teszi a Királynő, ha rászól a festőre, hogy ez illetlenség, és KÓDEX szegés, de ez 
még nem törvénytelen, pláne, ha egy tanuló festő ügyetlenségében festett olyan fejet, ami, jobban hasonlít 
egy disznóra, mint egy emberre, és a csúfolódás nem volt szándékos. De voltak aljas és gonosz szándék 
által  vezetett  tudósok,  aki  ennél  sokkal  mélyebbre  mentek.  A szörnyszülöttek  előállítása  biológiailag 
lehetséges, és a születésszabályozást ellenző hölgyek, tévesen, még vágyhatnak is ilyesmikre. Nos nem 
tudni, milyen sarlatánok lehettek az elsők, akik az ember genetikai szentírását az állatokkal keresztezték, 
és halfarkakat, vagy ló alsó testet növesztettek emberi felső testekre, hogy majd így nyerjenek úszó, vagy 
futó-bajnokságot,  és  a  leges  legjobb  tudósnak  járó  címeket,  de  szörnyszülötteik  után  csak  a 
legüldözöttebb, legaljasabb, törvényen kívüli címeket kaphatták. És innen indult a vita, ami háborúhoz 
vezetett, hogy kit és mit nevezhetünk, vagy nem nevezhetünk embernek, ahol a nacionalisták, akik 
csak a saját embereiket tekintik embernek, mindenki mást rabszolgának, ugyanolyan törvényen 
kívüliek, mint az emberiséget megcsúfoló, sarlatán gyógyítók. Azt a csúnya kifejezést pedig inkább le 
sem írom, ami a lónak a lába közével és a Te hátsó feleddel kapcsolatos, és az a vége, hogy ...gedbe, és ez 
a  kifejezés  utalhat  arra,  milyen lehetett  az  egykori  kentaurok és  sellők illegális  rejtőzködő randevúi, 
valahol a Gibraltári szoroson túl, Észak Afrika partjainál, ahol a törvénytelen üldözöttek, zsák a foltját 
módjára, romlott románcaikkal egymásra találtak, ott, ahol az Úszó Város közelített a Kontinenshez. Nos, 
voltak, akik le akarták mészárolni az Észak Afrika partjaihoz kiúszó, titokban kentaurokkal fajtalankodni 
vágyó sellőket, de erre aztán mégsem volt szükség, mert azok meddő násza úgysem termett gyümölcsöt, 
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és a háborúban a sarlatánok java része is odaveszett, viszont a gyűlölet nem múlt el nyomtalanul, és a  
munka  nagyon  unalmas  lehet  évezredeken  át,  így aztán  a  legelégedetlenebbeknek  azóta  is  alkalmuk 
adódik arra, hogy letérjenek a kijelölt útról. A fajok háborújának parazsa még mindig izzik ott, abban a 
civilizációk  dögkútjában,  amiben  jelenleg  Te  is  élsz  és  olvasod  ezeket  a  sorokat.
Genetikai  szörnyszülöttek  kontár  génsebészettel  történő  előállítását,  nem  csupán  az  Embernél, 
hanem  az  állat  és  növényvilágban  is  szigorúan  tiltja  az  orvosi,  és  testi  integritásra  vonatkozó 
törvénycsoport! Nem árt figyelembe venni!!!

A Gépemberek harca
Ha tudni akarod, mi a természetellenesebb kapcsolat,  mint a rossz románcok, nézd meg azokat,  akik 
elektromos áramköröket akarnak ültetni a fejedbe, és e-fájdalom csillapítóval csitítják azon fájdalmadat, 
hogy  teljesen  elveszíted  emberi  mivoltodat,  miközben  az  istenségnek  nevezett  főnökség  által 
programozható  engedelmes  gépember  rabszolga  leszel,  a  nagy  raj  intelligenciában,  ahol  már  rég 
meghamisítottak az ember természetes telepatikus képességeit, és mesterséges intelligenciával pótolták 
azt, de abban a mennyei örömben lehet részed, hogy téged is kiszolgálnak a szórakoztatásra fenntartott, 
érzelempirulákkal turbózott szexrabszolgák. Láttál már olyan embert, akinek egy dart vödör van a fején, 
és annyira gépies, ha éjszaka kimegy a budira, aminek az ajtaja nyitva szokott lenni, de Te becsuktad, 
akkor a nagy dart vödör, hatalmas csattanással, felkenődik a budiajtóra, de még erre sem ébred fel, hanem 
tovább kepeszt, a csukott ajtó előtt,  mert a társadalmi ranglétrán felette lévőtől nem kapott parancsot, 
hogy nyisd ki a budiajtót,  és akkor bemehetsz! És az édes álom után, ahol a legszebb mennyei szűz  
gyönyöre járt át, előfordulhat, hogy reggel arra ébredsz, hogy egy gollam szerű hulla fekszik melletted, 
ami kinéz vagy 500 évesnek, de az automatikus vastüdeje és implantált gépszíve még ketyeg, hörög, és 
nem mered megnézni, valóban megtörtént-e, vagy csak álmodtad, mert annyira elhasznált a szerencsétlen, 
hogy rá sem bírsz nézni, aztán nehezen, de eszedbe jut majd, hogy este, mikor találkoztatok, még minden 
rendben volt,  mert első osztályú digitális sminkje eltakarta azt is, hogy a megfizethetetlen szüzet, aki 
mégis a Tiéd lett, már három kontinens szeretői is végigpróbálták, de nem fogod hibáztatni magad, mert a 
törvénytelen poligám szexrabszolgák idejében, ki az, aki megengedhetne magának egy teljes feleséget? A 
hölgy szerűség  élt  valamikor  úgy 50 évet  egészségesen,  még ötvenet  egyre  súlyosabb  orvosi  ellátás 
mellett,  aztán  még  néhány  száz  évet  gollam  szerű,  mesterséges  életben-tartással,  aminek  nyomós 
költségeit csak úgy tudta fizetni, ha jó vastag sminkeléssel ártatlan szűzként stréhel (kurvul) nap mint nap, 
és még így is borzalmas adósságok közt halt meg, de jobban járt volna, ha a természetes utat választva,  
úgy 90-120 évesen lemond az orvosi kezelésről, és hagyja testét természetes módon meghalni! Nos, a dart 
vödör alól a parancsra gerjedő robotgépember pedig nem lát, nem hall szinte semmit, és eszetlenül bármit  
végrehajt!  Idáig juttatta a mesterséges intelligencia, és mivel az istenségek háborúznak egymással, az 
efféle robotgépemberek bárkit kinyírnak, bármit tönkretesznek, és a legkegyetlenebb eszetlen öldöklésre 
is  képesek.  Belőlük  toborozzák  az  eszetlen  robothadsereget.  Ha  muszáj,  veregesd  csak  hátba 
szeneslapáttal  azokat,  akik  mikroáramköröket  akarnak  ültetni  a  fejedbe,  mert  szerintük  csak  az  ő 
mesterséges kontrolljukkal  lehet  megépíteni  a  kristálypalotát!  Én, aki Az vagyok, írom neked, 
hogy a kristálypalota mit sem ér, ha elveszíted érte az eszed és a valódi énedet, de a 
Kristálypalota  sokkal  szebbre  és  hasznosabbra  építhető,  fejedbe  ültetett  kontroll 
áramkörök  és  e-fájdalomcsillapítók  nélkül!  A legtermészetellenesebb  kapcsolatok 
egyike az, ha a fejedbe ültetett és az agyadat manipuláló áramkörökkel próbálnak 
odakötni  a  digitális  világhoz,  hogy  egész  életedre  lekötelezzenek  a  mérhetetlen 
telefonszámlák  kifizetésének  szent  céljához.  Ne  térj  le  a  kijelölt  útról,  és  legyen 
visszautasítható  bármilyen  szolgáltatás,  amire  valójában  nincs  is  szükséged!!!  Az 
emberiség  rabszolgasorba  taszítása  az  öröknek  nevezett,  hosszú  élet  programmal 
kezdődik, ami alatt ugyan életben tartják az orvosok a testet, de valójában az, 120 év 
fölött általában már csak a mérhetetlen fájdalom és rettegés zombi szerű állapotában 
tengődik, miközben az így nyert bolondokba mikroáramköröket ültetnek, hogy az 
orvosi  termék el  ne vesszen,  és  a  saját  szabad akaratát egyre inkább mellőzve és 
elfeledve,  az  áramkörös  gépember  feltétel  nélküli  engedelmességgel  fizetetlen 
rabszolgamunkára programozható,  hiszen a valódi  emberből nyert  emberi  termék 
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előállításának költségeit  a  termékeknek munkájukkal  kell  fedezni!  Látod,  milyen 
ravasz a törvénytelen sötét bozótos, még el is hiteti veled, hogy az a törvényes! Ne térj 
le a kijelölt útról, mert szörnyű borzalmak várnak ott rád! Nézd meg, valóban a kijelölt 
úton vagy-e, és ha csak bizonytalan vagy, mert ez már nem biztos, hogy olyan, amilyennek lenni kéne, 
akkor már sejtheted, amin jársz, az csupán a valódi út hamisított mása, ami valamilyen törvénytelenségbe 
vezet, hacsak nem tudsz visszafordulni, és megkeresni az igazi kijelölt utat, amiről egy szebbnek jobbnak, 
előnyösebbnek látszó hamisított út letérített! Akárhol is jársz a városban, annak lennie kell vezetésének! 
Ha kijutottál a kelepcéből, jobb, ha megkérdezed, Az nagy helyi Királytól, hová vezet az az út, amire 
rátévedve nem igazán érezted jól magad! A kijelölt úton nincs háború, de ha sokan letérnek az útról, 
elkezdődhet  a  tudatlanságba  taszított  zombik  és  gépemberek  öldöklése,  amihez  sötét  vallások  is 
kapcsolódhatnak! Én, aki Az vagyok, írom neked, hogy a valódi sárga-köves kijelölt út, a természethez 
közeli,  minél  kevésbé  mesterséges  út,  és  csak  azoknak  szépek  a  gyűrűik,  akik  a  maguk 
természetességében nem hagyják, hogy áramköröket ültessenek beléjük, és nem változnak gépemberekké, 
megelégszenek  az  alapszintű  orvosi  ellátással,  és  nem  akarnak  meghosszabbított  zombi  álom  szerű 
zsoldosgép  létet.  Nagyon  sok  haszontalan  szemetet  akarnak  majd  még  eladni  neked,  miközben 
igyekeznek  minden  értéket  kilopni  a  kezedből  a  tolvajok  az  úton.  Ne  vegyél  semmit,  amire  nincs 
szükséged, és óvatosan bánj a tartalékaiddal! Menj tovább az úton oda, ahol valóban szeretnél lenni!

Amiben ma élünk!

Vessünk  egy  pillantást  saját,  smaragdgyűrű  nélküli  városainkra,  és  láthatod,  hogy  nem  igazán  ott 
vagy, ahol valóban szeretnél lenni! Akármit is mondtok, csak az a város önfenntartó, amelyiknek van élő, 
működő smaragdgyűrűje, a többi csak élősködő, eltartott, vagy szemétre való kacat. Ez utóbbi kategória, 
ahova  jelenlegi  környezetpusztító  városaitok  tartoznak!  Készülj  fel  a  legrosszabbakra  az  Atlantiszba 
vezető úton, mert rengeteg őrült és tömeggyilkos próféta, akar majd téged is a saját poklába vezetni az 
úton, és amit látsz a nagy amerikai álomban, az csak gyenge horror ahhoz képest, amit az őrültek tudnak 
rendezni, amiről majd azt állítják, hogy mindezeket a szörnyűségeket a Te érdekedben csinálják! Dobd 
félre őket a selejtes androidjaikkal, őrült fegyvereikkel együtt és haladj tovább azok irányába, akiknek 
legalább van némi fogalmuk arról, melyik az érme tisztábbik fele! Kezded már megérteni, hogy a halott 
smaragd, zafír, gyémánt, vagy más ásványok, szinte semmit nem érnek, egy élő smaragdgyűrűhöz 
képest? Tehát nem bányászhatsz úgy, hogy tönkreteszed az erdőt mezőt, de ha úgy bányászol, hogy 
az erdő-mező is megmarad, még a meddőt és az utánad maradt lukat is felhasználod az építéshez,  
akkor az rendben van!

A Követ 2017.09.25.

A vezérlő rendszer
Soha ne bízd automatára és a rutinra azt, amit nem automatikusan, vagy nem rutinszerűen kell  
csinálni!  Akár  Atlantiszi,  akár  más,  akárhányas  számrendszer,  a  gép  maga  nem  gondolkodik, 
legfeljebb színleli azt, és lehet,  hogy van önfejlesztő, hibajavító programja, de akkor sem csinál 
mást, mint végrehajtja a programot!
Nézz rá, mennyire nyomorult a Smaragdgyűrű nélküli világod! Valakik írtak egy nagyon kezdő, nagyon 
amatőr számítógépes rendszert, aminek egyes részeit, vindóznak nevezték, de ez a rendszer szinte sehol 
nem alkalmazta a legrövidebb út elvét, ahol az információt továbbító rendszerek azt is nyilvántartják, 
hogy mekkora a valós távolság két állomás közt. Az így létrejövő gubancot biztonsági okokból felhővé 
ködösítették, hogy még átláthatatlanabb legyen. Ezek után, ha valaki az interneten akart munkát keresni, 
azt vette észre, hogy annak ellenére, hogy a szomszéd gyárba jelentkezett, előbb-utóbb mégis valahová az 
ország másik felére osztották be dolgozni, vagy ha mégis sikerült munkát találnia a közelben, akkor egy 
idő  után  a  tőzsdecápák  által  szétlopott  gyár  költözött  el  máshová.  Ezen  lehetetlen  megélhetési 
körülmények  közt  szépséges  hölgyemények,  akiknek  a  fél  életét  elvette  a  kozmetikus  és  a 
kutyakozmetikus, rájöttek, hogy lehet a mobiltelefonban is csábítóan fésülködni, aztán majd csak lesz 
valaki, aki fizeti a számlát. (Ó az a szerencsétlen pulikutya, a négy lábát négy felé dobva úgy bestoppolt,  
hogy három hölgynek kellett becipelnie, mikor megérezte a kutyakozmetika szagát és megsejtette, hogy 
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tacskóvá  akarják  nyírni.)  És  több  se  kellett  a  mobilos  szépségek  csábításánál,  hogy  a  házaikból 
kibombázott  eszetlen  kanok  elinduljanak  egy  olyan  poligám  kizsákmányoló  rendszerből,  ahol  a 
farkastörvények szerint minden jó falat a mások kizsigereléséből élő vezérnek jár, a többi meg öldökölhet, 
mert otthon még rabszolga munkát sem talál, és a sivatagi rágcsálni valók nem túl táplálóak. A teljes 
bizonyossággal  előretörő  kanokat  pedig  követte  a  teljes  pereputty,  mert  nyilvánvaló,  hogy  a 
mennyországnak még mindig valahol Németországban kell lennie, hiszen mindenki arra ment! Nos, a 
népvándorlás az utolsó és legalsó szint az összeomlás előtt, amikor az élhetetlen hadigazdasági kártékony 
felhőrendszerben  senki  nem  talál  magának  normálisnak  nevezhető  lehetőséget.  Hibás  alapokra 
építve, pocsék, destruktív.

Az  Atlantiszi  lehetséges  automata  gépi  vezérlő  rendszer  3-as  és  emelkedő  alapú  rendszert  használ 
matematikai modellként, ahol a b3 bit három állású +1, 0 -1 lehetséges értékekkel. (Valószínű, ennek 
elcsúfított szadista demonstrálása volt a keresztre feszítés, ahol a jó az eredet és a rossz szimbóluma lett 
megfeszítve, de soha ne keress valódi értelmet az automatikus mindentudó rendszerekben. A mesterséges 
intelligencia a valódi megcsúfolása,  de zacskós-leves adagolónak megfelel.  Sok segítséget pedig nem 
érdemes várni, egy olyan dokitól, akit szadista módon kiszögeltek, mert inkább neki kéne segíteni, hogy 
végre feloldoztassék a szögei és fájdalmai alól. Tudod, van olyan, ami a halál után is fáj! Fájt már olyan 
fogad, amit rég kihúztak, aztán egyszer csak rájössz, hogy az már rég nincs meg, és nem kell miatta  
aggódni,  aztán elmúlik  a  fájdalom? Ne akarj  a  lokogopédusnál  túlórázni!  Ó,  hogy a mengele  típusú 
sarlatán követők hány szadista mutatványt adnak el még ma is gyógyításnak! És führer adolfka és őrült 
himler vezére is megszerzett valamit, az Atlantiszi receptekből, de a vezérnek valószínűleg nem tetszett, 
hogy a történet a Szolárbarnácskák egykori legszebb városairól szól, akik kedvtelésből kókuszdiót ettek, 
és  akiket  a  Királynők  vezetnek,  és  ebbe  a  történetbe  sehogy  nem  illet  bele  adolfka  és  rózsaszínes 
hófehérkés, a naptól rákvörösre sülő népe, ezért a náci őrültek mindent pusztítássá változtattak. Pedig a 
pite és a búgócsiga bőrszíntől függetlenül megépíthető, képes menedéket és táplálékot nyújtani bármiféle 
nemzetségnek!  De  a  leges-legek  egyetlenek  és  legfelsőbb-rendűek  inkább  a  konkurencia  kinyírásán 
fáradoztak. Persze, van alapja a gyűlöletnek, mert ha a mindenki mást kizáró vallási fanatikusok kezébe 
kerül egy ekkora hatalom kizárólagos joga, azok mindenkiből rabszolgát vagy hullát csinálnak, de adolfka 
ezt inkább magának akarta. Ez az érme sötét oldala.  Nos, ez itt nem feltétlen arról szól, mit tettek, 
akiket kiszögeltek, hanem inkább arról, hogy mit tettek velük, és mi nem akarunk azon vitatkozni,  
hogy valaki mennyire sötét, vagy világos, és mekkora, mert a bőrszín változtatás a kozmetikusok és 
a sminkesek asztala, egy Próféta, vagy egy sötét birodalmi hóhér pedig pont olyan amilyen, és pont 
akkora, amekkora, de fennáll a veszély, hogy messziről nézve, ahonnan minden kicsinek látszik, 
néhányan majd a hóhérról hiszik szentül, hogy az a megváltó vagy a jóember! Ezért látszanak 
szentnek  a  hóhérok! Ki  is  tudná  megállapítani  évezredek  távlatából,  melyik  a  tolvaj,  a 
hóhér, melyik a próféta és kik a hívek?, és még sorolhatnánk a tévedési lehetőségeket!  A lebegő 
városnak nem az a célja, hogy energiasugárral városokat sütögessen, hanem, az, hogy élhetővé tegye a 
világűrt!) Egy bájt pedig 24 b3 bitből áll, ami nagyjából 38 mezei bináris bitnek felel meg. (pontosabban: 
24*log(2)3 de majd kiszámoljátok) Az Atlantiszi vezérlő rendszernek nincs erőforrása, az leginkább csak 
a hülyéknek, és értetleneknek van, de az, aki már tud számolni, és érti az alapokat, rájön, hogy ami a  
számítógépnek van, az számítási, memória, nyomtatási, stb. kapacitás! KAPACITÁS, és nem erőforrás! 
Ez a vezérlő rendszer a kristály tárolóival jóval fejlettebb lehet, mint a jelenlegi teljes Földi technika, de 
sokakat fog még elvakítani az élőnek látszó élettelen gépi csillogás, aminek fátyla mögött szörnyű horror 
lehet elrejtve,  és a gép mesterséges intelligenciával okosnak látszhatva, valójában eszetlenül,  mindent 
végrehajt, még a hibás programokat is, legalábbis addig, amíg a hibák magát a rendszert is tönkre nem 
teszik!  Ez  rengeteg  káoszt  fog  még  szülni!  Nos,  elvitatkozhatnánk  azon,  hogy  a  ketyegő  félholt 
zombikkal vegyített atomhulladék a veszélyesebb, vagy a rózsaszín telefontársaság láthatatlan digitális 
szemete!
(Aszongya hogy: tetőtér beépítés költségei:  anyag+meló, teljes kivitelezés 500pénzegység + járulékos 
telefon költség 4500 pénz, átszámolva mindösszesen 5 millió peták. Mi a jó … … … -tokért ilyen drága a 
telefon?  Tudod,  inkább  fatáblára  festek,  és  fejben  3D  modellezek,  minthogy  ezt  az  állandóan 
meghibásodó  rendszereteket  használjam,  mert  ha  egy  egész  civilizációt  tönkre  akarnák  tenni,  a  Ti 
rendszereteket ajánlanám.)
Nos, valószínűleg én leszek a legutolsó, aki sürgetni fogja a technikai fejlődést, nem csak azért,  mert 
elsietett, agyonhajszolt munkának mindig rossz a végeredménye, hanem azért, mert én még emlékszem, 
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mennyivel jobb volt, amikor még nem borított el minket a digitális szemét, és nem volt ekkora gigászi  
telefonszámla, és gigászi felesleges útiköltség növekedés.
Azok a cégek,  ahol  nem lehet  helyben személyesen munkára  jelentkezni,  csak  mobiltelefonon,  vagy 
interneten, legfeljebb harmad osztályú részlegek, vagy az alatti roncsok lehetnek! Sajnos, jelenleg többé 
kevésbé ilyenekből áll a világgazdaságnak nevezett selejt és szeméttermelő telep!

A Követ 2017.09.25.

Bábeli Zűrzavar
Az egykék vallása szerint Isten nem akarta Bábel tornyát, ezért összezavarta az emberek nyelvét, hogy az 
sose épüljön meg. De miféle hamis istenség, ami ilyet csinál? Legyél nagyon óvatos az egy vezér alapú 
vagy egy Istenben hívő hívekkel, mert nekik minden szent és megvalósítható lehet, még a legszörnyűbb, 
legaljasabb dolgok is, amit szerintük az Ő Istenük diktál, és minden elpusztítandó, amit más merészel 
diktálni, de a hívek annyira ostobák tudnak lenni, hogy a vezérük vagy istenük neve és parancsai nélkül, 
saját  nevükben  szinte  semmire  nem képesek,  pedig  nekik  is  elviselhetőbb  lenne,  sokszor  nyomorult 
életük,  ha a buggyant  lőrével terhelt  álmaikból  végre magukhoz térnének! Ahol az ember él,  az  egy 
csaknem elfeledett, csaknem teljesen halott, katasztrófa utáni világ, a hatalmas sötét semmiben, amiben a 
csillagok is csak pislákolnak, és az embernek szükségük van táplálékra, hogy ne éhezzenek, fedélre a 
fejük fölé, ami véd az időjárástól,  és szükség van a Királynők születésszabályozására,  mert sok kicsi 
sokra mehet, de minél több, annál több gond lehet velük, és az egyetlen egyke vallási fanatikusnak sincs 
törvényes joga tönkretenni, összezavarni a Sokaság Civilizációját főként nem azért, mert a fanatikus azt 
érzi,  az  nem  az  Ő  egyke  egy  vezéres  egy  Istenes  világa,  és  inkább  Bábeli  zűrzavart  okoz,  akár 
terrorcselekményekkel is, minthogy értelmes vagy hasznos tevékenységet választana magának! Nos, mi 
nem  akarunk  misebortól  bíboros,  részeg  papokkal  vitatkozni  a  természetfelettiről,  de  tudjuk,  hogy 
emberből  nem  csupán  egyetlen  egy  van,  és  az  Atlantiszi  menzaspenót,  és  gombafeltét,  ha  nem  is 
mindenki szereti, de reménység lehet az éhezőknek, a szőlőszörptől pedig nem megy el még a papok esze 
se, még akkor sem, ha tudatlanságukban töményen iszák, majd a töménység miatt szódavízzel öblítik le 
azt! Az épületrendszer pedig azért tojás, vagy kör alakú, hogy minél kisebb felületen érje a vihar.  Az 
Egész Európai Unió és mások sorsa is, múlik azon, megértjük-e végre? Ez a sokaság 
világa,  sokféle  nyelvvel,  sokféle  hittel,  és  a  nagy  kérdés  az,  hogy  ekkora  bábeli 
zűrzavarban is képesek vagyunk-e valamiféle együttműködésre, vagy legalább arra, 
hogy békén hagyjuk egymást, mert a vallásháború és mások világának pusztítása, 
tönkretétele nem a kijelölt út, hanem a káosz törvénytelen sötét oldala, ami a többség 
kárára,  a  törvénytelen  bűnöző,  rabszolgatartó,  hóhér  vezéreknek  kedvez!

Vagy kiépítesz egy tisztességes, környezetkímélő, nem hadi alapon nyugvó, CIVIL gazdaságot, vagy 
meghalsz Ember! Megfestettem neked Atlantiszt, mert láttam, nem érted, és leírtam az alapfunkciókat, 
hogy megértsd, mit kell tenned, ha ilyet akarsz, de azt ne várd tőlem, hogy én építsem meg két kézzel az 
egészet!  Az  már  a  Ti  pályátok!.  Tudod,  nem  feltétlen  értek  egyet  mindennel  amit  írok,  de  jelen 
körülmények közt, jelen korszakban ez a legtöbb, ami megvalósítható, de ne akarj túl sokat, vagy túl 
nagyot!  A kevesebb  tisztességes  megvalósítása  többet  ér,  mintha  a  nagyba,  a  telhetetlenségbe 
beleszakadnál!

A Követ 2017.09.26.

Vallás
Bizonyára annak idején létezhetett akár több féle vallás is Atlantiszban. Amiket a mondákból ismerünk, 
azok legfeljebb Atlantisz utáni megmaradt tanok. Ami itt le van írva az a civilek választott Királyok és 
Királynők által vezetett ideális társadalma, amiben helyet kaphatnak nem közveszélyes vallások, de maga 
a vezetés nem elkötelezettje egyetlen vallásnak sem! Sem a Rendszer, sem a Smaragdgyűrű, sem az úszó 
Városkomplexum épületrendszere,  nem bizonyítja,  se nem tagadja bizonyos hitvilágok,  vagy Isten és 
egyéb teóriák létét, vagy nem létét. A különböző elmélkedésektől függetlenül, vagy akinek úgy tetszik, 
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azokkal együtt, Város megépíthető, a menzaspenót elkészíthető, a receptek megvalósíthatóak. Lehet, hogy 
vannak  olyanok,  akik  túlvilági,  vagy  másvilági  recepteket  gyűjtenek,  de akik  nem  túl  vagy  máshol 
vannak, szeretnek inkább olyan receptekkel foglalkozni, amik meg is valósíthatóak, ott, ahol vannak.

Ti következtek!

*** Asztropitekusz írott rádió – ha hangosan olvassa, akkor hallgatja is ***
Atlantiszban jártunk. Sajnos, az Ukrán elnök kénytelen lesz megtanulni magyarul, ha akar valamit, mert a 
tolmácsok elmentek nyugatra, a csillogás irányába. Sokba fog ez még kerülni! Az egész Európai Unió 
sorsa múlik azon, meg tudjuk-e érteni egymást, annak ellenére, hogy ahány felől jövünk, annyi nyelven 
beszélünk, és annyi félét hiszünk! Minden Országnak joga van túlnyúlni határain és két vagy több nyelvű 
iskolát  tartani,  másképp nem értjük meg egymást!  És  nincs  univerzálisan  kitüntetett  nyelv,  vagy hit, 
legfeljebb  többségi,  és  nem  kell  az  egyiknek  legyőznie  a  másikat  ahhoz,  hogy  boldoguljunk!  A 
demokratikus eljárás  az,  ha az elnökség vagy Tanács néhány évente vándorol,  és a Tanács tolmácsai 
képesek biztosítani, hogy minden fontosabb felszólalást a képviselő a saját nyelvén mondjon el, majd azt 
lefordítsák minden érintett fél részére. Aztán itt a probléma, amivel kezdtünk: Tudod, ha leírok tollal egy 
betűt, vagy egy szót egy papírra, akkor az a tollból a papírra megy, de ha az internetes gépeken gépelek, 
ki tudja, hány függvényhíváson keresztül hol kötnek ki a digitálisan torzított szavak, mire megjelenik a 
képernyőn az írás, meg még tudja fene hány másik képernyőn is! De a Kopasz Tecsó diri azt hiszi, a  
rendszer tökéletes, és miután elrendelte, hogy minden dolgozó egyszerre menjen szünetre, még el is várja, 
hogy a dolgozó nemzetközi telefonon vonalakon keresztül jelentse be, ha még WC-re is akar menni! De a 
kopasz nem tudja, két büfé és két budi sem bírja sorban-állás nélkül, ha mindenkit egyszerre küld el  
szünetre! Küldjetek tartalék budit a kopasznak, hogy megjegyezze, a tiszta üzletben nem az a cél, hogy a 
velejéig kizsigereljük a dolgozót, sokkal inkább az, hogy a nem agyonhajszolt, hanem a jól végzett munka 
után,  a dolgozó is  úgy érezze,  volt  valami értelme a munkájának,  és a  vevő is  lehetőleg elégedetten 
távozzon! Az Áruháznak pedig nem az a célja, hogy a vásárlók sorba álljanak a majdnem üres polcok 
után a pénztárnál, mert a személyzet fele ki lett spórolva, a másik fele pedig sorban áll a személyzeti büfé 
és budi előtt, mert mindenkinek úgy kell egyen táncolnia, ahogy a diri fütyül! Attól pedig nem megy 
tönkre a bolt, ha az árufeltöltőt beengeditek a raktárba, hogy kihozza a kipakolni valót, mikor hiába vár, 
hogy  valaki  majd  kihozza  neki!  De kopasznak  is  jár  a  kegyelem,  és  nem  feltétlen  a  diri  tehet 
mindarról, amit a fejére olvasnak, hiszen őt is csak megtanították a hülyeségre egy fene-tudja ki 
által diktált vezető-képzőn, majd eldöntitek, ki mit tett, és kinek kell a fejére vödör, viszont a diri az 
állását  csak akkor tarthatja meg,  ha kijavítja  a  hibákat! Visszahozza  az  Igazgatónőt,  akit  kitúrt, 
tudomásul veszi, hogy az Igazgatónő az Igazgatónő, és javítja tovább a hibákat! Két igazgatónak is, sok 
alkalmazottnak is,  tanulóknak és  külsősöknek is  jut  hely egy akkora áruházban,  ami  az egész várost 
ellátja, akár éjjel nappal is, mint annak idején fénykorában! Értsétek meg, hogyan dolgozik a hét törpe, a 
7T7 rendszerben! Az atomterroristákat és más hóhérokat pedig vagy rács mögé dugjátok, és választotok 
helyettük tisztességes vezetőket, vagy legjobb esetben is, mehettek vissza a kőkorszakba, kézzel pakolni a 
köveket, és 10000 évig szentnek hitt imádsággal tisztelni a napot, farkasokkal vonyítani éjszaka, vagy 
ugatni a holdat!

*** Asztropitekusz írott rádió – ha hangosan olvasta, akkor hallgatta is ***
*** A zenét ha meg akarja hallgatni, kikeresheti! ***

*** Dee D. Jackson - Meteor Man ***
***Jean Michel Jarre - Equinoxe***

***  Lyan Ross - Fantasy *** 

Ne felejtsd a kegyelmet, törvényesen senkitől sem vonhatod meg az utolsó jogot, a 
törlesztés jogát!

És ha valódi új Európai Uniót akartok, túlnyúltok határaitokon, de nem katonai erővel, hanem tisztességes 
civilizált törvényekkel és bánásmóddal, hogy megállítsátok a pusztítást ott, ahonnan a katonai pusztítás 
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A Köztársasági döntés
A civilizálódás ott kezdődik, hogy tudjuk, ki kicsoda! Ki tudja, valaha is elérjük-e ezt a szintet? Persze, az 
állampolgársághoz annál jóval több kell, minthogy valaki betéved egy adott országba, de ha már itt van,  
legyen neki  legalább egy névre szóló ideiglenes,  vagy állandó tartózkodási  engedélye!  Az ideiglenes 
tartózkodási engedély normál esetben, bármely nem kőrözött bűnözőnek jár! Ennyi bizalom kezdetben 
megillet  minden  nem  hírhedt  és  nem  ellenséges,  nem  fegyveres  idegent!  Az  állandó  tartózkodási 
engedélyt viszont már kérvényezni és elbírálni kell, és ennél általában ennél több kell a letelepedéshez, az 
Állampolgárságihoz pedig még több, de ez Országonként változik. Névtelen vademberek vagy nem vad 
emberek, voltak is, lesznek is! Nem foghatunk fegyvert valakire, mert nincs neve! Viszont! Semmiféle 
névtelen kezébe sem adható semmiféle fegyver, vagy veszélyes tárgy! Szigorúan felelősségre vonhatóak 
azok,  akik  fegyvert  ,  veszélyes  robbanóanyagot,  stb.,  adnak  el  névteleneknek,  kétes  alakoknak! 
Valójában a Köztársaság szempontjából az ideális az lenne, ha senki nem hordana 
fegyvert, de kérdés, hogy ennyi háborúzni vágyó őrült közt, akiknek a fegyverkezés a 
mennyország, legalább az alapvető biztonságot el tudjuk-e érni? Azt a szintet, hogy 
nincs háború! A leszerelés folytatása és minél több terület fegyvermentesítése mellett döntünk!

A Követ 2017.10.14.

Akkor most javítsuk ki a Soros Tervet, ha már annyira óbégattok miatta
Örülnék, ha nem csak én lennék Az, aki ezt Smaragdváros mintájára meg tudja tenni, mert már kezdem 
unni, hogy évek óta javítom a durva hibákat, és végzem azt a munkát amiért Ti veszitek föl a fizetést, de 
nektek kéne megtenni a minisztériumban. Kösz, hogy egy tál levesre valóval sem tiszteltetek meg, de mit 
várjon az ember ennyi nyomorulttól,  akik még el is hiszik, hogy jó úton pusztítanak! Ugye nem kell  
független  állammá  nyilvánítanom  magamat,  hogy  tönkre  ne  tegyétek  a terveket  is!  Tisztelet  a 
kivételeknek!

Azt  nem lehet  népszavazáson eldönteni,  hogy kérünk-e  az elődeink őrült  vezetése által  okozott 
katasztrófák katasztrofális következményeiből, mert úgyis kapunk belőle, ha akarjuk, ha nem! A 
tisztességes törvényeket kell követni, és nem a hóhérok barbár elferdült törvényeit! Azokat fel kell 
számolni! Mennyit ér az emberélet? Tudod, több mint tízezren vesztek oda a tengerbe, nem kéne 
tovább növelni  az  áldozatok  számát,  és  nem  megoldás  az  elzárkózás!  Vagy  élhetővé  tesszük  a 
környéket  és  a  Déli  partot  is,  vagy  addig  áramlik  nyomor  Európába,  míg  az  is  belerokkan!

Nem  a  kerítés  lebontással  kezdjük,  mert  annyira  be  vagytok  toyva,  hogy  az  már  fáj,  (tisztelet  a 
kivételeknek) de a kerítésnek legalább annyi előnye van, hogy a legelvetemültebb izomagyakat kitelepíti 
az Országból a határra, de hosszútávon ez akkor sem megoldás, és a szomszédos Országokat is előbb-
utóbb fel kell venni az Európai Unióba, még akkor is, ha mást hisznek, és más nyelven beszélnek, mert 
Ők is  Európához tartoznak,  a  Keresztények pedig tudomásul  veszik,  hogy Ők is  legfeljebb Atlantisz 
leszármazottai  lehetnek,  mint  ahogy mind  az  Anyóstól  származunk,  és  ne  akarjanak  mindenki  mást 
kizárni saját egyetlenségük hangoztatásával!

Első  napirendi  pontként,  lecserélitek  a  sörötöket,  borotokat,  hársfa,  vagy  más  teákra,  szőlőszörpre, 
gyümölcslére,  és  a  buggyantott  lőréitekből  csak  annyit  ihattok,  amitől  még nem megy el  a  maradék 
eszetek is!

Tehát:  A turizmus és a népvándorlás közt  az alapvető különbségek:  A turisták saját  elhatározásukból 
elmennek megnézni egy számukra érdekes helyet, általában ki tudják fizetni az útiköltséget, és haza is 
tudnak jönni. A vendégmunkás kicsit több mint a turista, a vendégmunkás hosszabb időre megy valahová, 
ahol le is telepedhet, megélhetését munkával fedezi, és haza tud látogatni. Ezek a tisztességes, elviselhető 
szintek. A népvándorlás viszont az a jelenség, mikor teljes népcsoportoknak tönkretették létfeltételeiket 
vallásháborúkkal, hibás új világrenddel, vagy természeti csapásokkal. Ez esetben a menekülőknek nincs 
választásuk,  akaratuk  ellenére  el  kell  hagyniuk  otthonaikat.  A  menekültáradat  a  katasztrofális 
létfeltételekből való menekülés, amit nem lehet szögesdróttal kezelni, hanem a pusztítás okait kell  
megszüntetni, és újjáépítéssel biztosítani legalább a minimális létfeltételeket!
Nos, ami a menekülteket illeti: Beszéltem egy helyi tolószékes hajléktalannal, aki saját bevallása szerint 
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fiatal kori balesete miatt munkaképtelen, egy elhagyott épület romjai közt vészeli át a telet, és 24-ezer 
forintot kap, havonta,  ami sac./kb. 80Euró,  mert a nyugati  tolvajokkal és tőzsdecápákkal az élen,  így 
tönkretettétek  a  forintot.  Nos,  a  vendéggel  illendően  kell  bánni,  és  tisztességes  az,  ha  az  ember  a 
vendégnek többet akar nyújtani, mint ami neki jutott, de vannak korlátaink! Ha a saját koldusainknak 
csupán  80  eurót  tudunk  fizetni,  az  egy  tál  leves  két  fogás  elve  alapján,  az  a  munkaképtelen 
menekült, aki hozzánk jön, max. 160 eurót kaphat alanyi jogon, de az első állásáig ingyen kell neki 
biztosítani  a  nyelvoktatást  és  a  szakma tanulást.  160  euró  felett  csak  akkor kereshet,  ha  már 
legalább  félállásban  dolgozik.  Ennél  többet  az  Unió  sem  várhat  tőlünk,  ha  már  ennyire 
ledegradálták  a  forintot! Ennél  többet  a  bevándorlóknak  csak  akkor  fizethetünk,  ha  a  saját 
koldusainknak is többet tudunk fizetni. A menekült elbírálást nem lehet valláshoz 
kötni, az ateistának is joga van menekülni, ha egy megőrült iszlám 
vagy keresztény fanatikus nekiáll robbantgatni. Tessék az alapvető normákat, 
törvényeket betartani, akik erre nem hajlandóak, azokat ki lehet utasítani, vagy szükség szerint börtönbe 
lehet dugni, mert semmi szükség arra, hogy terroristák, vagy Európa kifosztásán fáradozó üzletembernek 
látszó tolvajok szabadon pusztítsanak, de azok, akik valódi menekültek, kapják meg az ellátást, és azok, 
akik  nem a  szociális  rendszer  kifosztásával,  mások  kárára,  hanem tisztességes  munkával,  másokkal 
együttműködve akarnak boldogulni, azoknak adassék meg a lehetőség, de hosszútávon csak az a járható 
út, Ha az Afrikai Unió és Közel Kelet is eljut arra a szintre, hogy egymás kibombázása és lemészárlása 
helyett, inkább Smaragdvárosokat építenek, hogy legyen fedelük és táplálékuk! Ezt kell megtanulnunk, és 
megtanítanunk!

COOPLERAY  (BR)  Bordélytörés A receptek  ingyen  vannak!  Akár  egy  Tekszósz,  Tecsó  vagy  ahhoz 
hasonlatos áruház vagy attól teljesen különböző cég is használhatja, de azt sosem hisszük el, hogy Az 
csakis az övé, és Csakis az övé, és senki másé! Nagyon szegény az a doki, aki még a receptekért is pénzt 
kérne. A tanításért, megvalósításért lehet pénzt kérni, és a kutatás - fejlesztés is rengetegbe kerülhet, azt is 
kell valahogy dotálni, mire elkészülnek a receptek, de az egy nagyon régi megállapodás, hogy a receptek 
ingyen  vannak,  és  azokért  külön  nem  kell  fizetni.  Persze  valakiknek  valamikor  nagyon  sokba  is 
kerülhetett,  kifejleszteni,  megtalálni  egy  valamivel  kapcsolatos  adott  eljárást,  receptet,  de  az,  hogy 
kerülve a vitákat és a mások eszében turkáló tolvajokat, az elméletet ingyen adjuk, nem jelenti azt, hogy 
az elmélet értéktelen. Ezek nagyon is értékes receptek. Az egész Emberiség jövője múlik azon, képes-e 
kiépíteni  egy  környezetkímélő  gazdaságot,  vagy  maga  alatt  vágva  a  fát,  kiirtja  magát!
Minden körülöttünk  lévő  őrület  és  hibaüzenet  ellenére,  előfordulhat,  hogy  az  itt  leírt  társadalmi-
világgazdasági  rendszer  alapvető  körvonalai  az  a  nagyon  ritkán  található  irány,  amivel  az  ember 
tisztességesen, a környezetét nem elpusztítva, megélhet, mert sajnos az annyira ajnározott új világrend 
már most bukott, méghozzá jó nagyot, és nemsokára teljesen megbukik, ha ki nem javítják a hibákat. A 
nagy kérdés Az sikerül-e megtartani  a  rendszert,  vagy bukunk mi is  a  többi  szerencsétlennel  együtt. 
Persze,  lehet,  hogy  Te  majd  tudsz  jobbat,  jelen  helyzetben  az  itt  leírtak  szerint  vezet  az  út 
Smaragdvárosba,  és  nem  fogok  veled  azon  vitatkozni,  merre  van  az  arra!
Törvény: Sem az ABC alap betűi,  a beszélt  nyelv általánosan használt szavai,  sem alapformák, 
alapszínek,  sem  alapvető  kevert  színek,  nem  sajátíthatóak  ki,  egyetlen  egyén,  cég,  vagy  más 
szervezet által sem! Körök, három és egyéb több-szögek, betűk, szavak, a spektrum színei, stb. Ezek 
a Köztársaság által szabadon tartandó értékek, melyeket akár névtelenek is használhatnak, bármi 
féle külön engedély nélkül!
(Példa: Lehet, hogy mi vagyunk a Lovagok, akik azt mondják, hogy NI! De nem csak mi, és nem 
csak a lovagok mondhatják azt, hogy NI, hanem mások is!)

És  ne  feledjétek,  ha  Fehérváros  kopasz  Texó  dirije  nem  tudja  kijavítani  hibáit,  le  kell  mondania 
valamiről. Kérdezzétek meg, mi nem szeretne lenni?

• Diri nem leszel?
• Fehérvárosi nem leszel?
• Kopasz nem leszel?

Utóbbi  esetben,  tegyetek a  fejére egy dart  vödör  szerűséget,  de lukas  legyen,  hogy kilásson,  és  mire 
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kipucolja a budikat, lehet, hogy még a haja is kinő a vödör alatt, aztán próbálkozhat tovább, de ha nagyon 
nagy hibát ejtene, megint meg kell kérdezni tőle, miről akar lemondani? Esetleg hiányzik valamilyen 
szerszáma, esetleg takarító eszköze, amit kispórolt?

Ti következtek!
Atlantisz Smaragdváros Kutatóbázis sötétedéskor

Nos, még sok a tennivaló,  mire egy ilyen mini központot felépítünk, vagy felépítetek,  és onnan még 
nagyon hosszú az út Smaragdvárosig, még hosszabb az Óceáni Úszó Városkomplexumig! A Földgyűrű 
még messzebb van, és csak ezután jön a Hold, és a Hold után érdemes a Marsra, és a  távolabbi bolygók 
megszelídítésére  gondolni.  A  sorrend  felborítása  rekordhajhászási  célokból,  biztos  kudarc.  és 
halálosan veszélyes!
Nézz rá még egyszer a Kutatóbázis épületére! Kezded már érteni? Kezdetben támogatás kell neki, de ha 
megnő,  majd támogatja a  belőle  növő többi  épületet!  Akár egy kis ország kis mocsarából indulva 
eljuthatsz a Kontinentális Úszó Városkomplexum felépítéséig, de ahhoz, hogy ezt meg tudd csinálni, 
meg  kell  tanulnod,  hogy  kell  vízen  úszó  házakban bentlakásos  építkezéssel  további  vízen  úszó 
házakat építeni! Ezután még nagyon sok feladat van, mert az összes tudományod rendszerezve, a 
hiányokat pótolva Neked kell  létrehozni az Atlantisz Tudás Bázist, és annak kristálykönyvtárát, 
amiből majd unokáid is tanulták hogyan kell vízen úszó házakban bentlakásos építkezéssel vízen 
úszó  házakat  építeni! A vízen  úszó  gyárkomplexumok  megnövesztve  már  nem  férnek  el  egy  kis 
országban, de azok már az Óceánra valók. Én elkezdtem a szárazon, és eddig szárazon megúsztam, de ha 
Te  folytatni  akarod,  majd  néha  vizes  leszel,  esetleges  fenék-problémákkal,  amiben  még  egy Titanic 
méretű hajó is elsüllyedhet, lesz amikor elázol, és sajnos történhet ennél sokkal rosszabb is! Úgyhogy 
nagyon  ne  siess!  A csigánál  gyorsabban  úgyse  nagyon  tudsz  haladni!  Ez  nem  versenyfutás  vagy 
úszóverseny! A gazdasági számításokról még nem is beszéltünk. Ismételjük: sorrend rekordhajhászási 
célokból  történő  felborításával  leginkább  azt  éred  el,  hogy  minden  pénzed  elúszik,  valamilyen 
értelmetlen, életveszélyes cél irányába! ... 

A Követ 2017.10.07.
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odaveszhet, elsüllyedhet  a  tengerben,  úgyhogy  tartsd  be  a  megfelelő  műszaki  előírásokat,  és 
környezetvédelmi normákat! A labirintus bonyolult, sokan tévedhetnek el benne, és őrülhetnek meg 
tőle. Igyekezz a legegyszerűbb vezérlési- adminisztrációs formákat választani, és sose bonyolítsd túl, 
így is elég bonyolult tud lenni! Tartsd tisztán a gyűrűt! Ne engedj az őrülteknek! Ha az őrültek 
veszik át az irányítást, a gyűrű mindent letarol, miközben aláhullva, elsüllyedve, eltűnik! A gyűrű 
még így is erősebb lehet bármi másnál, és sok szép kívánságot teljesíthet, de csak akkor, ha nem 
ellenséges, tisztán van tartva, és nem teljesíti a bolondok ellenséges, pusztítani vágyó kívánságait!
Fegyvereket letenni! Tárgyalásra készülj! Ennyi öngerjedő fegyveres őrült közt nyilvánvalóan robbanások 
várhatóak! Csak a leszerelés és a civilizálódás segíthet, és nem a visszaütés és visszalövés! Az utóbbi csak 
olaj a tűzre!

xi-0-ix 2017.10.08.

Ti következtek!
Ukrajna Áruház

Nem akarok több receptet  írni,  mindig odaégettek valamit!  Persze, keleten, Országunk határain túl  is 
vannak problémák a bevásárló központokkal, és a bili kiborulhat a sok selejtes tevékenységtől, a nagy 
áruház leégést pedig meg lehetett nézni a tévében, de mi, minden nyelvi probléma és félreértés ellenére,  
nem ezt akartuk! A lecke megoldható idegroham és leégés nélkül is! Szóval akkor hogy is van Az az egy 
tál leves, két fogás elve, és mi a hét törpe igazi neve a 7T7 rendszerben?
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Köztársasági kérdések
Kérjük, válaszait az üresen hagyott részekbe 
írni/gépelni!

Ön szerint mi a legnagyobb probléma, amit az Ön 
lakóhelyén meg kéne oldani? (Feltéve, hogy Önnek 
még van lakhelye, és a birodalmiak új világrendje 
nem tette tönkre azt is.)

Milyen megoldási lehetőségeket lát, az Ön által 
felvázolt problémára?

Napi szinten mennyi időt vesz el öntől az előbbi 
probléma, és mennyi időt szánna a megoldásra?

talán folytatódik...

Birodalmi kérdőív
Kérjük az előre megadott válaszokat megjelölni!

Ön szerint szükséges-e, hogy a pénzügyminiszter 
megtanuljon számolni?

0 Nem, ilyen luxust nálunk még a gazdagok sem 
engedhetnek meg maguknak.

0 Talán jó lenne, és egyébként sem értem a kérdést, 
úgyhogy inkább ezt jelölöm be.

   Igen,  határozottan  szükséges,  hogy  a 
pénzügyminiszter  tudjon  számolni,  de  ezt  a 
lehetőséget  ezen  a kérdőíven  nem  lehet  bejelölni, 
mert  a kormány  nem  tudja  garantálni  a 
megvalósulást.

talán civilizálódik...
Ajjaj, hogy lehet megvezetni a népet? Hát persze, hogy mindenki nemmel fog szavazni egy olyan 
kérdőíven, ahol csak a nemleges válaszokat lehet bejelölni, de néha esetleg egy talányt megengednek!

A Koldus vacsorája

Bozót és erdőtűz utáni kárfelmérés.
A mások  által  már  kidobásra  szánt  csírázott  hagymáról  lefejtjük  az  elkocsonyásodott  réteget,  majd 
kettévágás után kiszedjük az esetleges barnult részeket, de ami nem lágyult el, alapos mosás után még 
ehető.  A félig  rohadt  paprikából  erős  vízsugárral  szintén  kimoshatóak  az  ellágyult,  elhalt  részek.  A 
hagymát és a paprikát a sült-krumpliból maradt olajban megpirítjuk a lepattogzott zománcú de még nem 
lukas, leesett lábasban, majd ráütjük a szállítás közben megrepedt, néhol kifolyt de nem büdös tojásokat. 
Nagy lángon kavargatva megsütjük. Ez most odaégett! Ennyi se jutott a Ti támogatásotokból, és ennyi 
maradt  a  károk  után,  mert  mindig  odaégettek  valamit!  A természetvédelmi  szépségű  erdőket  nem 
gyújthatod  fel,  hogy  építési  telek  legyen  belőle,  és  a  Smaragdgyűrűt  nem  építheted  a  környezet 
letarolásával!  Annak  pont  az  a  célja,  hogy  a  szántóföldjeid  emeletesre  építésével,  visszaadhasd  a 
vadonnak, ami jár!
Ez valódi tyúktojásból készült rántotta, én ezt megettem, de innentől kezdve olyat nem szeretnék, ha egy 
tesztelő azt jelentené egy áruházból, hogy kilenc jó tojást kidobtak, mert a tízes pakkból egy megrepedt.  
Vagy 10 teli dunsztos üvegből kilencet kidobtak,  mert az összefóliázott tízes pakkban egy üveg eltörött! 
Tudod, nekem is voltak már leégéseim, de most Ti vagytok a büdösebbek!
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A selejtező munkaállomás: Hajtogatsz mm2-es fém, vagy fémvázas erős szúnyoghálót, ami beleillik egy 
tejes ládába. Fogsz két tejes ládát, és megtöltöd félig vízzel. Az egyikbe belerakod a sérült hatos vagy 
tízes pakkot és kibontod. Használj gumikesztyűt! Az éppen maradt üvegeket, egyebeket átpakolod a a 
másik ládába, és átöblíted. Konzerveknél, üvegeknél, ha kell használsz fertőtlenítő szert! Ami a szűrőn 
fennmarad, mehet a kukába, de mentsd, ami menthető, és kevesebb szemétpénzt kell fizetned! Ez már a 
Takarító feladatköre, aki tudja, hogy úgy kell takarítania, hogy közben még a kissé sérült de még értékes 
dolgokat sem dobhatja ki, de kétes esetben a Vezető dolga, hogy eldöntse, mi az, amit az újrahasznosítóba 
dobunk, és mi az, amit inkább megtisztítunk.
Felzárkóztatás: Folytassuk  a  felzárkóztatást,  mert  ha  ilyen  drágák  maradnak  a  tolmácsok  és  a 
nyelvbotlások,  abba  belegebedünk!  Nyilvánvaló,  hogy  a  határ  menti  területeken  és  többnyelvű 
nemzetségek  által  lakott  területeken  többnyelvű  iskolákat  kell  üzemeltetni,  ahol  a  tanulónak  a 
lehetőségekhez képest  megmarad  az  a  választási  joga,  hogy mit  milyen  nyelven  szeretne  tanulni,  és 
akiknek van rá kapacitásuk több nyelven is tanulnak, de azt nem lehet előírásokkal kikényszeríteni, hogy 
mindenki  nyelvzseni  és  tolmács legyen!  Tudod,  az  első angol  tanárom, akit  úgy hívtak:  Dö Medöm 
megbuktatott, mert nem tudtam semmit! De ha tudtam volna angolul, akkor minek jártam volna az óráira? 
Nem arra való az iskola, hogy megtanítsa amit nem tudunk? ...és nem hiba az, ha valakit arra oktatunk, 
amit már tud, ahelyett, hogy a régi mindentudók helyett olyan új tudatlan tanulókat tanítanánk, akik még 
nem tudnak?

A Követ 2017.10.19.

Birodalmiak és Lázadók
A diktorok fennhangon hirdetik, milyen nagyszerű eredmény, hogy szögesdrótjaikkal ismét tönkrezúzták 
a  menekülők  útvonalát,  de  arról  fogalmuk  sincs,  hogy  kell  a  tömeggyilkosokat  kiszűrni  a 
menekülők közül, mert mindegyiknek ugyanolyan a frizurája, és mindegyik használt ruhában van! És, 
mégiscsak a legförtelmesebb bűnök egyike, ha valaki pénz és értékek nélkül sétál a zöldövezetben, és a 
hízott rendőr se megvámolni, se megadóztatni, se elkobozni nem tud semmit, mert már mindent kiloptak 
a menekülttől az útonállók! Miből fog így a hízott rendőr jóllakni? Ó mennyi nemzeti süket-duma! Látod, 
nem húztatok felmosóvödör szerűségeket a Nagy nagy orkán diktor véd-őr nagyurak fejére, pedig jól állt 
volna  nekik,  miközben  a  nagy  nagy  nemzeti  süket-dumájukat  nyomatták  ünnepi  beszédeiken,  hogy 
további híveket gyűjtsenek, a titokban már tervezett, Európa és világ-ellenes lázításaikhoz! Hát persze, 
hogy van amikor  emlékezni  kell,  de  az  sosem ünnep,  ha  a  temetőbe kell  menni!  Tudod,  az  csak  a  
halálvágyóknak ünnep, és nem nehéz belázítani egy fájdalomtól szinte őrületbe kergetett népcsoportot, de 
a lázadással valójában csak annyit érhetünk el, hogy még a maradék értékeink is tönkremennek, és még 
több hulla lesz a pincékben! A nagy nemzeti cicilianizmusban pedig, ami a haláltábor szögesdrótját szülte 
a  határra,  nem a  birodalmi  nagyuraknak vagy a  nagy nagy rendőr-próféta  előírásainak,  és  nem is  a 
legvásottabb kurvának kell eldönteni, hogy ki - kivel házasodhat, és a három vödör lefejt anyatejjel kinek 
a születését kell támogatni! Az a hercegnők és Királynők asztala, és nem a bitorlóké! Sajnos általában 
sem a birodalmi nagyúr, sem a fájdalomtól eltorzult lázadó nem képes felfogni, hogy is kéne működnie 
egy tisztességes Köztársaságnak, és sokszor azt hiszik, lövöldözni jó dolog! Persze, vannak olcsó játékok 
hülye-gyerekeknek, de ha nem szoksz le arról ember, hogy a leghangosabb hóhérokat és a legszebben 
sminkelt,  rohadt  kurvákat  választod  Királynak  és  Királynőnek,  ahelyett,  hogy  a  tisztességesekre 
szavaznál, sosem jutsz ki a disznóóllal kevert óvodából, aztán az összedőlő selejtes romok majd Téged is 
maguk alá temetnek, de ki tudja, lehet, hogy valamilyen üzemi robbanás fog eltakarítani az élők sorából! 
Nem illik Fehérvároshoz, de kettő is van a Mariból, és kurvul a pereputtyával a belváros közepén nap 
mint nap, még a nemzeti napokon is, egész nap! Mért nem külditek már el takarítani, az egész pereputtyal  
együtt!?. Tudod, évezredek óta nem volt itt valódi ünnep, csak egymással hadakozó barbárok és a temetők 
hamis nyugalma, de ha ennyire ostobák maradtok, nem is lesz valódi ünnepetek! Van, akinek csak ennyi 
jut! Reméljük, hogy a diktorok is hajlandóak civilizálódni, és befejezik a lázítást! Persze, a forradalom 
idején a kommunizmus vallásával verték agyon a népet, és láthatod, hogy a birodalmiak maguk szülik a 
lázadókat, és már megint keresztre akarják feszíteni az Országot, hogy aztán kivéreztethessék azokat, akik 
nem  értenek  egyet!  Elég  a  haláltábor  szögesdrótjából,  a  vallási  és  ideológiai  háborúitokból!  Nem 
rendőrállamot  akarunk,  hanem  Civilizációt! Fejezzétek  be,  hogy  birodalmi  eszméitekkel, 
kopaszaitokkal az élen mindenkit kiparancsolnátok az Országból! Igaz-e Gábornok? A népvándorlás sem 
indult vóna meg, ha a két-jobbkezes, jobblábas segítőitekkel tönkre nem vágjátok az Országot, és ki nem 
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menekülnek a helybeliek. A megüresedett helyek szívják be délről azokat, akik még nálunk is rosszabb 
helyzetben vannak!  Nem, mi  sem akarunk őrült iszlám igazságszolgáltató hóhérokat,  de  nektek sincs 
jogotok tönkre-parancsolni az egész Országot! Lázadással, lázítással csak még több bajunk lesz! Talán 
meg kéne tanulni, hogy is kéne működnie egy Köztársaságnak! (ub. okt. 24. a forradalom másnapján)

***  Mikor  ATLANTISZ láthatatlan  szálai  megmozdulnak,  azt  a  Földön  is  megmozdulások  követik. 
Persze,  Madrid  úgy el  van  foglalva Katalónia  önállósulásával,  hogy még  nem is  sejti,  mi  készül  az 
Óceánban. Atlantiszban lehetséges, hogy akár egy városrész függetlenné nyilvánítsa magát, aztán kiúszva 
a Tengerre, akár máshová is költözhet. A megüresedett helyeket pedig beépítik. Az úszó városban mindez 
lehetséges,  de  a  szárazföldön  a  terület  nem  változik!  A hiányos  adatok  miatt  nem  tudunk  állást-
foglalni Katalónia ügyében, de mindenképp bízunk a békés, tisztességes rendezésben. A szabadságjogok 
növelhetőek  elszakadás  nélkül  is,  az  Uniónak  pedig  sosem  jó,  ha  szétszakad  egy  országa,  de  a 
jogrendszert az egyéntől a csoporton, településen, megyén, országon át egész az Unióig szükséges lesz 
megreformálni, és nem csak az elszakadások és egyesülések ügyében. ***

*** Még maradt egy kis időnk Atlantiszra. ***
*** Mielőtt a várostól távolodva elfelednénk azt, nézzünk hátra, és vessünk egy pillantást kívülről is a 

Városra ***
*** Asztropitekusz írott rádió – ha hangosan olvassa, akkor hallgatja is ***

*** Ez már a vészkészültségi adás ***

A Vihartörő gyűrű
ATLANTISZ - A vihartörő gyűrű

A Vihartörő gyűrű, avagy a tengeri gereblye elődje valószínűleg néhány felfordított, kiszuperált csónak és 
hajó lehetett,  amiknek lezárták a  fedélzetét,  így azok úszhattak a vízen és csillapíthatták a hullámok 
erejét. De ennyi nem elég! A hullámtörő gereblye sokkal hatékonyabb, ha egy ballaszt tartályt legalább 
három  kötéllel  közvetlen  a  vízfelszín  alá  horgonyoznak,  és  további  üreges  csövekkel  és  víz  alatti 
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ballasztokkal, ehhez a víz alatti részhez, rugalmasan rögzítik a felfordított hajó alakú, könnyűszerkezetes 
gereblye-fogakat, amik fel-le mozoghatnak a nagyjából fix, vízalatti ballaszthoz képest, de a csöveket 
emelő  ballasztok  valamivel  a  vízfelszín  felett  tartják  a  fogakat.  Persze,  ha  50méter  magas  Óceáni 
hullámokat is fél méteresnél kisebbre akarsz törni, nem elég egy gyűrű, hanem 5-6 fokozat is szükséges 
lehet, ahol a külső gyűrű fogai akár 20-30 méter magasak is lehetnek, és a belsőké egyre kisebbek, de 
egyre sűrűbbek. Nos, láthatod, ez a szerkezet legalább annyira nem veszélyes, mint egy csónakkikötő, de 
hogy a balesetek miatt még hányan vesznek oda, mire egy ilyet megcsináltok, azt inkább nem szeretném 
kiszámolni! Ha lehet, próbáljuk úgy csinálni, hogy minél kevesebb baleset legyen!

Danger!  A szanaszét  hagyott  gereblye úgy működik,  hogy aki  rálép,  azt  fejbe csapja!  Atlantisz 
gondolatai  szanaszét  hevernek  a  katasztrófa  óta,  és  amikor az  írót  a  múzsa helyett  a  gereblye 
csókolta homlokon, az egyből tudta, hogy a tengeri gereblye az ellenség, és abból lett a Világok 
harca,  de  abban még azt  sem lehet  felismerni,  hogy  az  idegenek,  akik  a  gereblyét  készítették, 
valójában a saját fajtánk, furcsa ruhákban, de ritka az a jelenség, hogy egy tudatalattiba csapódó, 
több mint tízezer éves gondolat, annyira láthatóvá válik, hogy felismerhető, az az ellenségnek hitt, 
tripodnak  nevezett  bigyó,  valójában  a  tengeri  gereblye  egyik  foga,  amiben  valójában  nincsen 
sugárhajtómű, félelmetesen tud ugyan recsegni, mikor a hullámokat töri, de az nem arra való, hogy 
vihart csináljon, hanem arra, hogy a vihar erejét elnyelve, azt hasznosítható erőkké alakítsa! Persze 
lehet,  hogy  Hállivúd  gereblyével  homlokon  csókolt  szerzőinek  jobban  megéri,  ha  mindenből 
fegyveres  sikersztorit  csinálnak,  ahol  a  hatalmas  gépek  még a  rendőrökről  és  a  vérebeikről  is  
leégetik a ruhát, a testszőrzetet, így aztán a kutyakozmetikust sem kell fizetni, és a konkurencia, a 
statisztákkal, a közönséggel és a veszettül ugató vérebeikkel együtt, tovább futhat, megkopasztva, 
csupaszon, amerre lát,  de sok értelme így nincs az egésznek, pláne, ha a rossz beállítás miatt a 
menekülők pukkadnak szét, és csak a ruhájuk marad meg, ami nem fut tovább, de összegyűjtve 
újszerű árakkal  tovább adható  a  turkálósoknak a  használt-ruha piacon.  Nem, a valódi  tengeri 
gereblye, nem tud kimászni a partra, de tud tarolni, ha baleset során elszabadul, és a vihar erejétől 
nekicsapódik  valaminek!  Amit  a  Földön  viharnak  neveznek,  azok  csak  lágy  szellőcskék  ahhoz 
képest,  amiket a külső világűr hatalmas távolságai  elrejtenek előled!  Majd mikor az elemekkel 
küzdesz Ember, rájössz, nem is volt olyan rossz a fekvése, annak a Földi kérónak, amiből állandóan 
máshová akartál és akarsz menekülni, mert a hülyék inkább veled küzdenek, mint az elemekkel, és 
megpróbálnak mindent szétlőni!
Vigyázz  ember!  Nehogy  világok  háborúját  indítsd  néhány  gereblye  balesetből!  Ne  légy 
kegyetlenebb a zord, vad természetnél! A jelenlegi környezetpusztító gazdaságod kegyetlenebb a 
Világok háborújánál!
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ATLANTISZ - A vihartörő gyűrű -este

Hogyan termel energiát a vihartörő gyűrű?

A Tengeri gereblye foga két fő részből áll. egy három ponton horgonyzott vízalatti ballaszttartályból, ami 
a felszíni hullámok alatt egy elég stabil felületet jelent. Ehhez van dinamikusan rögzítve, a felszín feletti, 
hanyatt-vetett  csónak  formájú  rész,  ami  fel-le  mozoghat,  a  hullámzástól.  A  csatlakozásnál  az 
elektromágneses  lengéscsillapító  a  hullámzás  erejét  elektromos  energiává  alakíthatja.  Stabilabb 
horgonyzás  mellett  akár  vízalatti  áramlások  ereje  is  kihasználható,  és  a  felszín  feletti  részre  akár 
szélgenerátor is telepíthető. Így a viharban, mikor nincs napsütés, a napelemek helyett a vihartörő gyűrű 
veszi át az energiaellátás szerepét!

Nos, a felharmonikusok lehet, hogy hamarabb megértik miért, a tengeri gereblyében a legnagyobb fogak 
vannak elől,  amik  a  legnagyobb hullámokat  törik,  utánuk a  kisebb hullámtörők sűrűbben,  és  a  még 
kisebbek még sűrűbben, szükség szerint 3-6 fokozatú kivitelben, ahol az óceáni vihartörő 20-30 méter 
magas,  de a tavi változatnál is  szükség lehet,  akár  egy ember magasságú nyitófogazattal  rendelkező, 
három fokozatú hullámtörő  gereblyékre,  ahol  a  nyitó  és  nagyobb fogak mindegyike  három rugalmas 
nyúlvánnyal  van  a  fenékhez  horgonyozva,  de  a  kisebbek  is  legalább  egy helyen  horgonyzott,  és  az 
alkotórészek vízszintesen is, rugalmas kötélszerű nyúlványokkal is egymáshoz vannak kötve Nem csak a 
nagy fogak, a kicsik is termelhetnek energiát akár a vízalatti áramlásokból, akár a hullámverés erejéből, 
akár a rájuk telepített szélkerekekből.

A káosz és elrendelése
Mikor többféle rend találkozik, a káosz a rendekből és a sokaságból születik, aztán nem tudni, ki, kinek a 
rendje  szerint  kíván  rendet  rakni  és  ez  még  több  káoszt  szül,  a  konfliktusok  pedig  harcokhoz  is 
vezethetnek,  amiből  aztán  megszületik  a  rendőrség.  Mindezt  kezdetben  tudatlanul,  sokszor  a  divat 
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diktátorok rendelik el, például úgy, hogy előbb készítenek a farmereknek makulátlan farmernadrágot sok 
zsebbel,  majd  tesztelik  a  terméket.  De a  farmerek  a  koszban  összepiszkítják  a  gatyákat,  a  zsebesek 
leszaggatják a zsebeket, a bicskák és tüskék pedig kirongyolják a szövetet. A divatdiktátor ezt látván, azt 
hiszi, ez a divat és kő-mosott, előre rongyolt, előre koptatott, lukas farmereket kezd el árulni, árultatni a 
boltokban.  Így aztán a  használt  is  újnak,  az  új  is  használtnak tűnik,  de ez  a  divat  tartósabb,  mint  a 
makulátlan. A festő pedig kénytelen belefesteni a káoszt is a képekbe, ha élethű képet akar készíteni, mert 
a sok pusztítás után mindenfelé csak káosz van, és a nagyközönség azt hiszi, a káoszos a remekmű, és ők  
is ez irányba törekednek. Mivel a festő a legszebb múzsájának szemöldökét egyetlen vonallal festette meg 
az arcképen,  és az tartós,  öreglányok is  elkezdtek vonalakat  húzkodni  kihullott  szemöldökük helyén. 
Mivel  a  kozmetikus  azt  hitte,  ez  a  divat,  elkezdte kitépkedni  fiatal  hölgyek szemöldökét,  hogy azok 
természetes szépségét egy mesterséges vonalra cserélje, és mikor az orvosok is beszálltak az üzletbe, mert 
vastag pakolással fiatalosítható a külső, megtették az első lépéseket a mesterséges zombi lét irányába. 
Láthatod, a káoszt csupa jóember csinálja! Nos, már abban is káosz van, ha megkevered a kávédat, de ha 
van is recept, hogy kéne kitakarítani, azt nagyon eltitkolják az ember elől ebben az összedőlt világban!
A gazdasági összeomlás már akkor eleve elrendeltetett volt, mikor Beél-Gas barátunk ellopta Xeroxtól az 
ingyenes egerésző felületet, és megírták a vindózia95-öt, hogy a világ legnagyobb vagyonát harácsolják 
össze mások tudásából,  ismét mások kárára,  de minden kezdet nehéz.  Ezen hibás alapokra halmozva 
további  hibákat,  megnézhetjük  az  ixpéria  frissítéseket:  biztonsági  frissítés  1,  biztonsági  frissítés  2, 
biztonsági frissítés 3, ... biztonsági frissítés 73. 73 rendőrt letöltöttél a gépedre, és csodálkozol, hogy alig 
megy a géped, vagy teljesen bedöglik? De Beél-Gas barátunk is boldog lehet, mert ha kikapcsoltatod a 
frissítést, talán még a vindóz is elindul. Aztán szívhatsz vele tovább, mert egy bináris gép tudományos 
számológépére még egy kettes alapú logaritmus gombot sem raktak. Persze, aki olyan nagy tudós, az ln-el 
is  ki  tudja  számolni,  amit  akar,  de  ki  a  franc  tartja  fejben,  mennyi  az  e  pontos  értéke  tizes 
számrendszerben,  és  kitől  lehet  azt  megkérdezni,  mikor  a  pocsék üzlet  miatt  nincs  net?  A ragadozó 
gugglis programozókat most inkább ne is emlegessük! Ők is a legeslegjobb szándékkal írták, amit írtak.  
Hát persze, hogy körbe kell utaznod a Földet, ha meg akarod kérdezni a szomszédot, nincs esetleg egy 
régi használható matek könyve? Ők abban érdekeltek, hogy az útiköltséggel együtt kifizesd azt a kocsit is, 
amit már vezetni sem lehet, mert automata, és nemsokára csak engedelmes zombik utazgatnak benne. Az 
orvosok pedig már az állatkísérletekből tudják, hogy egy belezett bontott szériacsirke feltámasztásához 
jóval nagyobb tudás és laboratórium kéne, mint ami nekik van, és úgyis értelmetlen, mer aztán úgyis 
csak,  azt  is  csak megeszik,  ha mások nem, majd a döglegyek.  Ráadásul milyen sokba is  kerülne,  és 
mennyire  teljesen  bedilizett  lenne  az  a  csirke,  amit  megdöglesztettek,  kibeleztek,  majd  újra 
feltámasztottak, ezért az orvosok néha gyógyítás helyett  inkább csak barkácsolgatnak, preparálgatnak, 
oktatgatnak.  Az urak  így is  belegebednek,  mire  kifizetik  modernizált  hölgyeik  kozmetika,  telefon és 
útiköltség  számláit.  Ó  ezek  a  hasonlatok!  A fasizmus  és  más  őrültségek  is  ott  kezdődnek,  hogy 
összetévesztjük az embert a tenyészállattal és úgy is bánunk vele! Márpedig a számítógépre nem vihetőek 
föl  valós adatok,  csak valósághűek,  több-kevesebb tévedéssel!  A digitális,  de még a tripod is  csupán 
modellje a valóságnak, és a mérnök mindig téved valamennyit, csak nem szereti ezt bevallani! Nincs is 
a káosznak  jobb  terjesztője,  mint  a  jó-szándék,  és  valakikre  rá  kell  sózni  a  selejt  árut  is,  ha  már 
megtermeltük! 

A Bolygógyűrű
A nemzetközi űrállomás önfenntartóvá tehető, a távcsövek, szondák és a GPS rendszer maradhat, 
ha  már  megépítettétek,  de  ne  siessetek,  és  legyetek  tudatában  annak,  hogy  rekordhajhász 
kontármunkátokkal  és  környezetpusztító  füstölő  rakétáitokkal  már  most  elintéztétek,  hogy  a 
szemetetek  miatt,  még  ezer  év  múlva  is  legyenek  balesetek! A  Bolygógyűrű  építésének 
technológiájával  nem  érdemes  addig  foglalkozni,  amíg  legalább  egy  vízen  úszó,  önfenntartó, 
Smaragdgyűrűs, CIVIL várost nem tudtok felépíteni!
Na ide figyelj, Te fogkefe reklám! Elárulom neked, hogy nálunk a legtöbb öregasszony rendelkezik azzal 
a különleges képességgel, hogy egy hétre előre látja a TV műsort! Tudod, hogy csinálják? Elolvassák a 
heti  műsorfüzetet!  De  aki  eleget  nézte  a  tévét,  már  műsorfüzet  nélkül  is  tudja,  mindig  ugyanazt  a 
hülyeséget  játsszátok  évezredek óta,  csak más más  szereplőkkel!  Ó milyen unalmasak is  lennének a 
filmek, ha nem törnétek zúznátok állandóan, és nem lőnétek szét mindent, hanem néha valami értelmeset 
is mondanátok! Nem nehéz jósolni, ha mindig ugyanaz a hülyeség megy! És ha eddig még nem jöttél rá  
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magadtól, leírom: egybillió adag menzaspenótot pont úgy kell elkészíteni, mint 1, 2, 3 vagy egy tucatnyi 
adag menzaspenótot, csak több és nagyobb üst, és több szakács kell hozzá!  Láthatod, hogy Atlantisz 
receptjei egyszerűek! Nem kell a megvalósításukhoz emberfelettien zseniális értelem, és Az, hogy 
évezredek  óta,  eddig  senki  sem  tudott  rájönni,  hogy  is  kéne  a  részletekből  az  egészet 
összerakni, csupán azért volt, mert ha valaki még háromnál is tovább mert számolni,  arra már 
csúnyán néztek, és ha még ennél is többet merészelt tudni, akkor agyonütötték, legtöbbször valami 
vallási vagy hatalmi érdekellentét miatt. Én nem esküdtem a kényszerekre, és a hülyeségre! Nem 
azért  nekem kellett  összerakni,  mert  nekem  annyira  sok  eszem  volt!  Én  megléptem  az 
államvizsgáról, és minden olyan iskolából, vallási felekezetből, ami katonai vagy rendőri eskühöz 
volt kötve, így nekem nem tudták megtiltani, hogy a kettő meg kettő, de még a kétszer kettő is négy 
legyen,  így  minden  sokdiplomás  próbálkozás  ellenére,  több-kevesebb,  és  még  így  is  sok  nagy 
hibával, de nekem sikerült a körök közelébe jutnom. Na nem, azért, mert én így akartam, hanem 
mert ez szakadt rám a porosodó gondolatcsomagokból. És tényleg igaz, hogy ennyi birodalmi és 
lázadó közt, ahol sminkelt hölgyek kívángatnak mindenfélét mindenfelé, az élet értelme, valóban 
nem túl sok! A Nagy kötetek még hátra vannak, azt már nektek kell összerakni, vagy kidolgozni, de 
óvatosan! Tudod, az a pusztítás, amit az utóbbi világháború okozott, szinte semmi ahhoz képest, 
amit néhány őrült birodalmi okozhat az egyre fejlettebb műszaki eszközökkel! Nem hiszem, hogy 
nekem kéne megírni a KÓDEX-et! Tudod, én sosem leszek igazi Hercegnő! Bár nincs nemhez kötve, a 
KÓDEX írása, mégis inkább a hölgyekhez illő feladat.
A jelenlegi Nemzetgazdaság jelenlegi minősítése: Az agyon és rekordhajszolás következtében, a lehető 
legpocsékabb, de még működő, a lehető legelviselhetetlenebb a még épphogy elviselhető kategóriák közt! 
Ahhoz, hogy innen feljebb lépjünk, szükséges, hogy ne a leges legegyszerűbbet válasszuk, ami ugyan a 
leggyorsabb  is  lehet  rövid  távon,  de  hosszútávon  bedöglik.  Az  optimális  nem  a  legegyszerűbb  és 
leggyorsabb, ami szinte minden funkciót kispórol, hanem az, ahol a funkciók lehetőleg egyszerűen és 
nem túlterhelve, működnek! Már megint bevezettetek az egészségügybe egy lebutított kódrendszert, ami 
a rövidlátáshoz elég, és olcsó. Vezesd be a Galaktikus kódrendszert az egész társadalmi nyilvántartásra, 
úgy, ahogy ezeken az oldalakon Az íródott, vagy tervezz egy ennél használhatóbbat, ami nem csupán 
ennek a lebutítottja agyonbonyolítva, hanem tényleg használható, vagy megint megbuktok, és még az 
ükunokáitok is betegesek lesznek, ha ki nem pusztulnak rövidlátásotok miatt! Nos, az egy kérdés, vajon 
sikerül-e  tisztességes  civilizált  Galaktikus  Köztársasággá  fejlődni,  vagy  maradtok  önpusztító 
birodalmi és lázadó erők, akik mind Köztársaságinak hiszi magát, de valójában mind a halálcsillag, 
avagy a halott bolygó állapot irányába tevékenykednek! Nem a mindenható erőből merít, hanem 
egy cseppet a saját józan eszéből! Ne lődd szét a saját Bolygód te csillagjáró lüke!!!
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tönkretennénk saját környezetünket! Talán megússzuk a divat és egyéb diktátorok túl nagy káosza nélkül! 
Ennél tisztább receptek kidolgozása ennyi nyomorult, szögesdrótos fegyveres őrült közt, ahol a hölgyek 
mindenféle hablegényes, vadlegényes népvándorlásokat kívánnak össze maguknak, rózsaszínes világos-
kékes mobiltelefonjaikon, -szinte lehetetlen! Elég a rakás hadi-marhából, akik bármilyen politikai vagy 
vallási  konfliktus  mögé  odaállnának  öldökölni,  mert  másból  sem  áll  a  tudományuk,  ha  parancsot 
nem kapnak,  akkor  ön-gerjedve vagy bármilyen módon,  csatatérré  és  temetővé változtassák az  egész 
világot! Kelj  fel Jancsi! Persze, nem kötelező a matekóra, és vannak olyanok, akiknek már az agyára 
megy a számháború, de néha nem árt a civakodás helyett a Civilizálódás!

A Követ 2017.11.04.

Ez már nem az első  eset!  Folyamatosan vágjátok a  fát  magatok alatt!  Nem csak 
környezetvédelemből  teljes  a  bukta!  Utóvizsgára  felkészülni!  Az  itt  vázolt 
követelményeknek megfelelően! Az, hogy ki lesz Az, aki a vizsgabiztos volt, csak a 
teszt után derül ki!

Danger!  Danger!  Danger!  Nehéz  a  nehézvízzel  szomjat  oltani!  Ismeretlen  típusú 
vízszennyezés várható, mert a hozzá nem értő kontárok a legszebb zöldövezetben, 
Franciás Országban akarják beindítani  a  csillagfúziót,  jelenleg még nem működő 
fúziós erőművükben! A földön lévő víz  évmilliárdok alatt,  gamma-sugár mentessé 
bomlott, ülepedett! Nem biztos, hogy jó ötlet, túlzottan felkavarni az állóvizet!

Az Óra elkészítése és leolvasása
Sok ilyen óra nincs ma az Országban, de még külföldön sem! Nem is csoda, hogy fogalmatok sincs a 
Galaktikus időről! Ez a naptár és óra a Galaktikus helyi időt mutatja, ami nem ahhoz van kötve, hogy kit 
mikor szültek, temettek, vagy saját vérében kiszögelve mikor szoláriumoztattak halálra, és nem attól függ, 
hogy  egy  nagy  nagy  rendőrpróféta  mikor  adta  elő  szabadságolásra  vonatkozó,  kötelező  jelleggel 
betartandó tévedéseit.  Ez az óra nem attól  függ, melyik hatalmas Uralkodónak milyen nagy és gyors 
valamelyik végtagja, kinövése.

Ez az óra és naptár a csillagidőt mutatja!
Recept: A dombtetőn kőből vagy betonból elkészítesz megfelelő alapra épült kelet-nyugat tájolású 2m 
széles 3m magas falat, aminek a felső harmadában egy centis függőleges rés van, a közepében pedig egy 
centis lyuk. A monolittól északi irányban, felállítasz egy kb. 2m magas, méter széles monolitot, amire 
délben az első monolit árnyéka vetül, valamint a résen és lyukon átjutott fény. Ezen a monoliton is legyen 
egy rés és egy lyuk, amit úgy állítasz be, hogy az első résen áthaladó fény minden délben áthaladjon ezen 
a résen is, de az első lyukon áthaladt fény a második lyukon csak az őszi napforduló napján juthat át! A 
második monolit déli árnyékába készítesz egy fehér kőpadot, amire délben alig egy percig egy fényes csík 
rajzolódik az árnyékban, de az őszi napfordulónál a csík  végén egy pont is megjelenik, de az csak ezen a 
napon. Természetesen a többi napfordulót is lehet így mérni. Ha jól csináltad, a résen, minden délben 
átsüt  a  nap,  ha  nincs  felhő,  de  a  lyukon  csak  a  napéjegyenlőség  napján  megy  át  a  fény.  Az  őszi  
napéjegyenlőségnél, mikor a pont is megjelenik a vonal végén: az az év utolsó napja, és másnap kezdődik 
a  következő év.  A naptár ehhez a naphoz igazítandó és ha újhold van ezen a  napon, akkor a naptár  
mindjárt az első hónappal kezdődik, egyébként pedig a nulladik hónappal, ami az előző év 13. hónapja 
lehet. Az első hónap az év első újholdjával kezdődik, ami mindig a Vezetők napja, és az 1.-12. hónap 
mindig  7*4=28+1  napos  holdhónap,  és  az  Újhold  a  dagadó  és  fogyó  félhold,  valamint  a  telihold 
nagyjából  mindig  a  Vezetők,  Hercegek  és  Királynők  napja.  A hét  napjainak  megnevezései  pedig:  A 
Vezető,  a Hívó, a  Tanító,  az Alkotók, a Minősítő  a Kereskedő és a Kincstáros napja,  és a 15.  nap a 
Takarító napja. Minden 3. hónap 30. napja a Vándor napja. Az évente keletkező eltérést pedig évente 
korrigáljuk az év utolsó 13. hónapjában, ami egyben az újév 0 hónapja is. Ez a Takarító és a Vándor 
hónapja.  Az  1-12  hónapban  a  dolgozók  általában,  ki-ki  melyik  napokra  beosztva,  hetente  4-5  napot 
dolgoznak a 7T7 rendszer szerint, és minden munkanap végén elvégzik a szükséges takarítást, 2-3 napig 
pihennek, élvezik munkájuk gyümölcsét, vagy a messziről érkezett vándorokhoz fordulnak tanácsért. A 
Kincstáros minden 29. napon zár, és a dolgozó a következő hónap első hetében kapja a neki járó juttatást!  
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A 0-13. hónap a Takarító és a Vándor hónapja, de itt is megtartjuk a heti beosztást,  amit Takarító és 
Vándor napokkal bővítünk. A Vándorról pedig tudni illik, ha a Tanács jól képzett vándora, esetleg Az 
vagy Zsimm fokozatú Vándor, aki épp nem túlterhelt, lehet, szinte bármiben képes segíteni, de ritka Az 
ilyen Vándor! A Cégeknél, ha követik a naptárt, ilyenkor történnek a régi gépek karbantartása, porosodó 
helységek nagytakarítása, és a nagyobb átszervezések. A mechanikus óraszerkezetet minden nap a résen 
átsütő napsugár legfényesebb pillanatához, igazíthatjuk, és az óraszerkezettől akkora pontosságot várunk, 
hogy szinkronizálás nélkül, akár egy hold hónap alatt se tévedjen többet fél percnél. A Földi zöldségpiac 
elüzemeltetéséhez ennyi pontosság bőven elegendő, és nem illik veszekedni ennél kisebb eltéréseken! 
Tehát a nagyjából 5040 éves Galaktikus ciklus a Te naptárad szerint 2011 szeptember 22-én véget ért, és 
az 5041.01.01, azaz 0001.01.01 év 2011.szept.23. 00óra00 perckor kezdetét vette. Az újév 1-12 hónapjai 
mindig újholdkor kezdődnek.
Nézzük  a  Galaktikus  ciklust.  Naprendszerünk  a  Galaxisunkban  úgy  derék  tájon  keringve  kerülgeti 
Tejutunk magját. A kiszögelt naptárad szerint 2011 szeptembere után a Galaxis közepébe mutató irány 
együtt állt a minek a micsodájával? Bocsáss meg, de nem vagyok a helyi tájszólásban képzett csillagász.  
Szóval ezt majd a helyi csillagászok elmondják, hogy az egyenesek és síkok mentén milyen esemény 
történt. Szimplán szeri rendszerben az egész számok és leosztások 1, 2, 6, 24, 120, 720, 5040... illetve 
1/2, 1/6, 1/24, 1/120, 1/720, 1/5040... Tehát az 5040 éves cikluson belül közel 720 napból áll az év a 
Marsnál, (ami igencsak mutatja a bolygógyűrűs katasztrófa jeleit). Itt egy napot fel lehetne osztani 120 
egységre, azt 24 kisebb egységre, azt 6 még kisebbre, és a feles legkisebb mutató már szemmel láthatóan 
elég gyorsan forogna az egyre kisebb törtek körében. Persze, ez így túl egyszeri lenne, és a bolygók nem 
követik az egész számok varázsát, és ha már a Föld 720 nap alatt, majdnem kétszer kerüli meg a Napot, 
akik a Földre hozta az órát, úgy döntöttek, hogy a felezett mértékeket használják, és az óra pont visszafelé 
jár, mint ahogy a Föld forog és kering, feltéve, ha a Föld északi fele feletti nézőpontból vizsgáljuk a 
Naprendszert. Ha egy napot 120 részre osztanánk, az 12 percnek felelne meg, de ez túl rövid idő volt 
ahhoz, hogy nagyobb feladatokat is elvégezzen egy Ember, ezért, úgy döntöttek, inkább a 1/24 beosztást 
választják és az 1/120 helyett  az 1/60-at,  ha-már ilyen felezett  időben kering ez a bolygó. Nos,  nem 
akarjuk eltörölni a hagyományokat, és illene ugyan, hogy az Európai Unióban, ami az Északi féltekén 
van, pont a másik irányba forogjon az óra, ha galaktikus szemszögből nézzük, de mivel a helybeliek a 
saját árnyékuknál nem látnak tovább, még ehhez sem ragaszkodunk. Használhatjuk a Te órádat is, de 
pontosabb  ábrázolás,  ha  a  kismutató 24  órás  és  nem 2*12 órás  osztású!  Sokan még  ezt  sem tudják 
leolvasni! A Naptemplomhoz igazított óra szimplán mechanikus is lehet, amit naponta vagy hetente fel 
kell  húzni  és  beállítani  a  Naptemplom  alapján.  A mutatók,  a  csillaggömb,  foszforeszkáló  festékkel 
lehetnek  megfestve,  amik  a  nap  csillagfényétől  feltöltődve  alkonyat  után  világít,  mindenféle  más 
energiaforrást  mellőzve.  Mert  tudni  illik,  hogy nem a  robbanó,  a  hulló  csillagoknál,  meteoroknál  és 
üstökösöknél kell röptében, elhamarkodottan kívánni, hanem a stabil csillag természetes, vagy eltárolt 
fényénél,  figyelembe  véve  azt  is,  hogy  az  adott  kívánságot  mennyi  idő  alatt  hány  emberrel  lehet 
megvalósítani.
Természetesen,  attól  még  senki  nem  lesz  eretnek,  ha  Napórát  vagy  Holdnaptárat  használva 
búgócsigát  épít,  vagy pitét  gondoz,  és bárki megőrizheti  hitét,  vagy vallását,  de még egy darab 
kenyered sem lesz, ha csak imádkozol, és a gabonát meg nem termelik és senki meg nem süti azt!
A csillagászok remélem korrigálják az időpontokat és dátumokat, ha esetleg elszámoltam volna magam 
nagy hirtelenjében, ezen igencsak zűrös ködösített helyi időkben.
Ez az óra nem fog felrobbanni,  ha mechanikusra tervezed,  és nem kötöd hozzá az internetnek 
nevezett zűrzavarhoz!

A Követ 2017.11.11. Az Az Az 0006.01.24. -kéne egy holdnaptár...
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kellene választanunk az évek váltásához és a Galaktikus felülnézetből, ahogy az az Androméda irányából 
látszana, az óra visszafelé forogna. Valójában mondhatnánk akár azt is, hogy egy nap délben ér véget, és 
délután kezdődik egy másik nap, és tavasszal ér véget az év, és kezdődik egy új év, de a nappal dolgozó 
embereknek ez a mértékrendszer nem nagyon tetszene,  legfeljebb azoknak, akik éjszakai életet  élnek 
jeges borzalmak közt,  és már nem is nagyon akarják mérni,  mennyi  az idő.  Tudod, a naptemplom a 
sarkkörökön túl, télen csak akkor működne, ha igen magas dombot építenél neki, és ha nem akarjuk, hogy 
az óra állandóan tévedjen a fagyoskodó tudósok reumái miatt, alkalmazkodva a Földi árnyékvilághoz, itt,  
Európában, az Északi félgömbön, lehet, hogy érdemes az óra jelenlegi forgás irányát megtartani, az évek 
váltásához pedig inkább az őszi napfordulót választani, és így előbb az év nehezebbik, sötétebbik felén 
leszünk  túl,  és  utána  jöhet  az  év  naposabb  fele,  ahol  a  hölgyek  is  bátrabban  mutogathatják  enyhén 
bibircsókos, anyajegyes, nem annyira bebugyolált domborulataikat, de csak annyit mutathatnak, amennyit 
a  Hercegnők  és  Királynők  még  nem  találnak  illetlennek!  Mert  könnyen  oda  veszhetnek  a  Női 
Szabadságjogok, ha hagyjátok, hogy vásott rohadt kurva kívánjon a fehér kör közepében!

Feladat
Elkészíteni a napórát, vagy naptemplomot, az órát és a naptárat a következők szerint:

• A csillagászok kijavítják a hibákat az itt leírtakban
• A napóra, vagy naptemplom, dombtetőn nem kell, hogy nagyobb legyen egy kb. 3-5m sugarú 

tojásnál, de ha olyat akarsz, ami az összes napfordulót mutatja, és még jó néhány más irányt is, 
akkor nagyobbat kell építened.

• Az óraszerkezet szimplán mechanikus legyen, úgy, ha azt száz évre ottfelejtenék, akkor is újra 
felhúzható és a naptemplom szerint beállítható legyen.

• A naptár minden évben ugyanúgy nézzen ki, ami papíron nyomtatva, az alap papír felett legfeljebb 
két kivágott papírral, vagy csúsztatható csíkkal beállítható legyen akár melyik évre.

• A Csillagász, vagy Tudós mutassa meg élőben, az iskolában, vagy a tévében, hogyan működik az 
óra és a naptár.

• Nem kell bele csicsa-micsa elektronyos villanykolomp! Ha az összes elektromos szerkó bedöglik 
a világban, akkor is tovább menjen!

• Nem kell, hogy bűnbánóan a valagad az égnek mutogatva hajlongj az óra előtt, attól Az nem lesz 
pontosabb, és nem fog szebb időket mutatni!

Katasztrófára készülj! Talán van még annyi időnk, hogy egy mechanikus órát kifaragjunk, mielőtt 
ez az internetes kurvatartó hadigazdaság össze nem omlik,  és fel  nem robban saját  őrültjeitől.  Ennyi 
ribanc és fegyveres közt nincs túl sok esély újra felépíteni Atlantiszt, pedig a receptek itt vannak. De a 
jelenlegi morális szinten, a hülyék, a vallási őrültek és más érdekemberek már azelőtt felrobbantanák, 
mielőtt megépülne. Persze, lehet, hogy tévedek! Ki tudja? Nos, kérdés, hogy le tudjuk-e rakni a sárga-
köves utat, vagy az őrültek fognak-e még ki tudja hány évig vallás-háborúzni, mígnem végleg le nem 
verik a terítékről a Kristálypoharat, aztán csak a csend, és újra csend, ami megnyugtató, mert a bukás után 
már nem aggódik a kétely, de aztán újra csend, és újra csak csend, és bizony az évezredeken át tartó csend 
már nagyon kegyetlen tud lenni!
A naptárat a csillagászok felülbírálhatják, és mondhatják, hogy ez így vagy úgy jobb, de ha nem tudnak az 
itt leírt sémánál használhatóbbat felmutatni, akkor marad ez a változat.

A Követ 2017.11.11. Az 0006.01.24. 

Ti következtek!
Megőrizheted a kiszögelt naptárad, a jelenlegi órád, de nem árt, ha tudod mennyi a csillagidő és lesznek 
akik inkább a galaktikus holdnaptár szerint kívánnak majd élni, ami nem megnyuvasztásos, öldökléses 
alapon működik, és arról már nem az óra tehet, hogy barbár vadbarmok miket el nem követnek előtte,  
miután a valagukat a nyugati ég felé mutatva hajlonganak, miközben mások a holdat ugatják! Ó ezek a 
fitnesz  gyakorlatok!  Természetesen,  az  még  nem  törvénytelen,  hogy  valaki  furcsán  tornázik,  vagy 
öltözködik!  A kapucni  napszemüveggel  nem túl  praktikus  viselet  egy  sötét  téli  este,  de  elrejtheti  a 
szégyellős arcokat! Ez még nem bűn! Viszont, ha valaki, akár szép és odaillő ruhában, akár rongyosan, 
tisztán, vagy koszosan fosztogat, rabol, öldököl, vagy más bűnöket követ el, az már a törvény alatti szint!
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COOPLERAY (BR) bordélytörés: A bűnözés létezik, és sokan még istenítik is! De, nincs olyan, hogy 
szent háború! Nincs olyan, hogy igazságos háború! A háború mindig őrületeken, tévhiteken, hamis 
mennyországokon, rossz és gonosz érdekeken alapuló, igazságoktól távol álló, elfeledett, tudatlan 
káoszból  született  jelenség,  ami  mindig  a  törvényes  és  ésszerű  szint  alatt  van!  Persze,  sokan 
gondolják, hogy kell, hogy legyen olcsó játék hülye-gyerekeknek, de a brutális pusztító őrület, ha 
milliók  csinálják  is,  az  akkor  is  a  törvény  alatti  szinten  marad,  és  sohasem  ésszerű,  csak  az 
ésszerűség látszatát  kelti!!!  Nagyon látványos  lehet  egy  világ  vagy  annak egy részének leégése, 
elpusztítása, mert az nagyon világít a sötétben, de a hamu és a mérgező füst az ürességben és halott  
csöndben megmarad, és aki ennyire ostoba, inkább ne gyártson lámpásokat! Nem azért van így, 
mert mi így akarjuk, hanem mert a megfigyelés, a modell, a mérés és a számtan is ezt mutatja!
...
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