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

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

AZ Atlantisz Alapelemek
… Én, aki AZ vagyok, most megmutatom neked Smaragdváros tudományát …

Amiről itt írok, nem azonnal észrevehető, de annak igazolását bárki, aki megérti ezen írást, vizsgálhatja 
mérésekkel, gondolat kísérletekkel...

Tévhit, Babona, Tudomány

Ahhoz, hogy megértsük, mi az a tudomány, előbb nézzük meg, mi nem az. Ha elképzeljük egy olyan ideális  
társadalom tudományát,  mint  amilyen  az  Atlantiszi  lehetett,  egész  biztos  lehetsz  benne,  hogy  azok,  akik  az  
Óceánon  megépítettek  egy  gyűrűs,  úszó  Országot,  tele  Smaragdvárosokkal,  azok  java  részt  értették  az  
anyagszerkezetet, egész az elemi részek szintjétől a csillagokig, mégsem szerepelt több mint 10.000 évvel ezelőtti  
tudományukban olyan megnevezések, mint Einstein, Bór, vagy Srődinger a fél-döglött  macskájával.  Valójában,  
ezekre a nevekre nincs szükségünk ahhoz, hogy megértsük a világot. Aki mégis ezeket a neveket emlegeti, mert a  
mi világunkban Ők rakták le a tudományunk többé - kevésbé téves alapjait, az inkább tudomány történetet tanít, és 
nem tudományt. És lehet, hogy a hejjessírásóm reklamál, hogy Srődinger professzor nem is így írta a nevét, de fél-
döglött  macskáját,  az összes  tévedéssel  együtt  kidobhatjuk vagy temethetjük,  mert  a macska azóta már  biztos  
megdöglött, és a kvantummechanika és a húrelmélet helyett, ha lenne egy egyszerű hullámmechanikánk, ami nincs  
tele téves elképzeléssel, és nincsenek félremagyarázva a valós mérési eredmények, ahol az is részletezve van, hogy 
milyen mintázattal lehet húzó és toló hullámot létrehozni, akkor ráérezhetnénk, mi a különbség a pozitív és negatív  
közt, és és hogy azok mért vonzzák egymást. De amíg a hatalmon lévő hóhérok nyála csorog, hogy még több 
fegyvert  szerezzenek,  nem  részletezhetjük  ezen  elméleteket,  mert  amíg  nem  száműzitek  a  hatalomból  a  
fegyverkező rablóbandáitokat,  és  nem cserélitek  le  a  hóhér  katonai-rendőri  vezetőiteket,  tisztességes  civilizált  
vezetőkre,  addig  nincs  értelme  a  tudományt  fejleszteni,  mert  ezek  az  önpusztító  halálvágyó,  őrült,  pusztítók  
mindenből fegyvert csinálnának, és csak még többet ártanának!

Társadalmi célú hirdetés
 Azt elhinni, hogy a fegyverkező diktátoroktól és más fegyveresektől, a nekik hódoló, pénzhígításban igen 

jártas jegybank elnöktől nő a gazdaság, olyan tévedés, mintha azt hinnénk, hogy a darazsaktól nő a piac,  
mert  minél  több  a  darázs,  annál  nagyobb a  piac.  Jelenleg  azért  nő  a  gazdaság,  mert  titokban nyílnak 
Atlantisz  kapui,  de  tessék vigyázni,  mert  az ajtók záródhatnak!  Nem azért  nem idézünk a  jövő század 
tudományából, mert az lehetetlen, hanem azért, mert a jelenlegi fegyverkező hadigazdaságnak nincs jövője, 
vagy ha van, az olyan pocsék,  hogy senki  nem akar olvasni belőle.  Alapjában véve két irány van. Vagy  
beteszed a saját rácsaik mögé a fegyverkező, mindent le-rabló politikusaidat, leszerelsz és civilizálódsz, vagy  
mentek mind a következő világháborúba, és a halálvágyók pont ezt akarják,  és ezt a lepusztulást adják 
neked az agyonturbózott digitális világ elfuserált harci játékai! A valódi tudáshoz előbb civilizálódnod kell 
Ember!  Egy  fegyverkereskedő  rosszabb,  mint  egy  drogkereskedő!  Amerika!  Mikor  rúgod  már  ki 
külügyminisztériumodból a fegyverkereskedőket! Legközelebb olyan követet küldjetek, aki a leszerelésért 
dolgozik, és nem a fegyverkezésből akar mások kárára megélni! És nagyon szomorú, hogy még mindig ezt 
kell magyarázni, ahelyett, hogy végre tovább léphetnénk!

Atlantiszt  vizsgálva,  a  gond  az,  hogy  a  könyvek  odavesztek,  a  megmaradt  maradékokat  templomrablók 
sajátították ki, hogy prófétaként tetszelegjenek, és hadigazdaságunk halálosan modern tudománya, néha annyit ér,  
mint a halottak rothadó gyomrából kiszívott finomfőzelék. Persze, mi értelme építkezni, ha a fegyverkező őrült  
kormányok mindent lebombáznak? Mert Szagtalanító Atya tudja hogy kell akár ürülékből, vagy akár szemétből is  
várat építeni, de a bombák azt is tönkre tehetik! És ha mindezek mellett egy fizikus egy videóban azt állítja, hogy a  
lukas tál alakú mágneses mezőivel mindent megmagyaráz, mert az az elsődleges, és az az övé és csakis az övé, és  
senki másé, akkor tudd, hogy a mágneses mező sokféle alakú lehet, de a lukas tál az nem lehet primer és elemi,  
hanem egy legalább egy harmadlagosan összetett forma, és akár milyen éhes is egy alul szponzorált és alultáplált  
fizika tanszék, nincs sok értelme felmágnesezni egy lyukas tányért, hogy vonzzon magába valami harapni valót,  
mert a lukas tányérból, ha kerül is bele valami, kifolyik belőle a leves. Márpedig, akármilyen éhesek is vagyunk, a  
tudományt nem lehet kisajátítani, és a fizika nem Newton, vagy valaki más tulajdona, hanem azt bárki megértheti, 
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és lehet ajnározni az első befutókat és felfedezőket, de lehet, hogy aki később ért a célba, az többet értett meg a  
valóságból, márpedig emberként neki is kell valamit enni, ha nem akar éhen-halni.

Mi továbbra is  azt  állítjuk,  az elemi,  elsődleges  és  általános dolgokkal  kapcsolatban,  hogy  azok nem 
kisajátíthatóak kizárólagos jogokkal, hanem bárki használhatja azokat, bármilyen, másokon nyerészkedő 
akadályok nélkül! Mert lehet, hogy mi vagyunk a lovagok, akik azt mondják, hogy li, de nem csak mi, és  
nem csak a lovagok, hanem mások is mondhatják, hogy li!

***  Atlantisz  Írott  rádió:  Ha  hangosan  olvassa,  akkor  hallgathatja  is!  Srődinger  döglött  macskája,  a 
húrelmélet  és  más  babonák  egy  valamit  egyértelműen  elárulnak:  Gőzötök  nincs  arról,  milyen  a  világ 
hullámmechanikája.

Kezdjük valami egyszerűvel: Tudod, van ez a dalszöveg: 
…
Szép szemed ha rám ragyog
látom benne a holnapot
Fogom csendben a két kezed
Te és Én Kedvesem
...
Hófehér kis kezed soha el nem engedem
Jóban rosszban összetart bennünket a szerelem
...
Nos, ha megkeresed ezt a zenét, lehet, hogy úgy gondolod majd, az előadó szebben énekli, mint Te, de a toló 
és szívó hullámokat még Ő sem tudná kiénekelni, márpedig, ha megadnám a mintázatot, és a szájszerveid 
alkalmasak lennének rá,  akár olyan hangot  is  kiadhatnál,  amitől  a  tálból  beröpül  a kocsonyagombából 
sajtolt galamb alakú, húsmentes sült galamb a szádba, feltéve, ha van kocsonyagombából sajtolt galamb 
alakú, húsmentes sült galamb a táladon, és ha van levesed, a csavaró hullámokkal úgy szívhatnád fel azt a  
nem lyukas táladból, mint ahogy a víz folyik le a fürdőkádból, csak fordítva, de nem szükséges, hogy egy 
ennyire  bonyolult  mutatványt  előadjál,  a  vizsgához  elég,  ha  érthetően  elolvasod,  és  megértheted  a 
hullámmechanikát. Persze, mindezt csak azután írhatjuk le teljes terjedelmében, és taníthatjuk, miután a 
fegyverkező hóhér tábornok, halálvágyó szögesdrótos politikusok és más sötét hatalmasok eltakarodtak a 
kormányból, közügyekből. Nekik a közügyektől távol kell törleszteni adósságaikat. Bízva abban, hogy ez 
megtörténik, és el tudjuk kerülni a következő népirtásokat, leírjuk az alapokat, amivel el lehet kezdeni úszó  
Smaragdvárosokat építeni.
Ha hangosan olvasod, akkor hallgathatod is, a dalokat pedig kikeresheted. Sose siess! Talán a legrosszabb,  
ami történhet, hogy megint minden odavész a tengerben! De azért nem érdemes sietni, hogy az egyenruhás 
és más büntetni vágyó hatalmasok ellopják, elrabolják, aztán mindent elpusztítsanak. … valószínűleg... ***

Hol kezdődik a tudomány?

Építünk egy világító tornyot, de a szél összedönti, majd megint, majd megint, aztán elgondolkodunk, hogy hogy 
lehetne  olyat  építeni,  ami  nem  dől  össze.  Oda  jön  hozzánk  egy  építész,  és  azt  mondja,  mi  már  kimértük  
szélcsatornában, hogy a henger alakú testek olyan örvényeket hoznak létre a szélben maguk mögött, amik ide-oda  
himbálják a hengert, de ha rakunk a hengerhez képest egy vékony, spirál alakú élet, kidomborodást a henger köré,  
akkor az megtöri az örvényt, és az építmény sokkal stabilabb lesz. Ez az építészet tudományának egy nagyon kicsi  
része, az viszont a tudomány történet témaköre, hogy mindezt ki és mikor mérte ki és használta.

Mi a Tudományt keressük, de minek a tudományát? Nos, egy Atlantiszi világ tudománya kezdetnek jó lesz,  
aztán majd meglátjuk, de ne várd tőlünk, hogy lexikonként idézzük a több mint 10.000 éve elhunyt tudósok neveit! 
A tudománytörténetet meghagyjuk a régészeknek, minket inkább az érdekel, ami és ahogy, hogy működik? Nos  
Atlantiszból  oly  kevés  maradt,  hogy  szinte  senki  nem  tud  semmit.  Valaki  talált  valamilyen  leírást,  valahol 
Görögország felé, ami, mint egy letört fejű szobor, utal a tudomány alapelemeire. Ezt egy hozzá nem értő zombi  
úgy fordította le, hogy a négy alapelem: a föld a tűz, a víz és a levegő, és azzal nem foglalkozott, hogy mi a letört  
ötödik, ami lehet, hogy az első? Nos, az már csak tudomány történet vagy paródia, hogy valamikor réges-rég, az  
anyagot a földel szemléltették, az energiát a tűzzel, miközben a teret levegőnek fordították és nem jöttek rá, hogy a  
víz folyása az időt szemlélteti, és mindez nem létezhet a hiányzó ötödik nélkül, a létező nélkül, aki a létből nyeri 
hallhatatlanságát,  kimozdíthatatlanságát  és  a  végtelen  tudás  képességét.  Tudod,  ha  a  vallásokban  a 
megszemélyesített legfelsőbb megnevezést a LÉT vagy Létezés szavakra cserélnéd, az istenségek lelkek szellemek 
helyett pedig a Létezők szót használnád, hamarabb észre vennéd, miben van igazuk, és miben téved a szentírás, de  
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ne remélj túl sokat, ennyi hadakozó őrült közt, egy felrobbant világban, nem fogsz sok békére lelni! A menny pedig 
maga lehet a pokol! Nos, elég sok ostobaságot végighallgatva, az elemeket sorba rakva:

Az Univerzumok alapvető tudománya így néz ki: Lét – Idő – Tér -Energia – Anyag. Láthatod, hogy a 
Nagy Nagy Próféta is tévedett, márpedig, aki az alapokban téved, annak a többi tudománya is hibás, és a 
sorrend nem azért van így, mert mi így akarjuk, hanem mert így jön ki a helyes végeredmény, és aki azt  
hiszi, mert a nagy nagy próféta azt mondta, hogy az embernek a lába között nő ki a feje és hátrafelé néz,  
mert  egyszer  látott  egy  fényképet,  amin  valaki  lehajol  és  átnéz  a  lába  között,  és  ebből  vonja  le  a  
végkövetkeztetést, az téved. A Lét – Idő – Tér -Energia – Anyag modell, egy általános Atlantiszi alapmodell,  
ami  nem  kisajátítható  kizárólagos  jogokkal,  hanem  bárki  használhatja  azt,  bármilyen,  másokon 
nyerészkedő akadályok nélkül! 

...És ez nem csak azért van így, mert lehet, hogy mi vagyunk a lovagok, akik azt mondják, hogy li, de nem csak  
mi, és nem csak a lovagok, hanem mások is mondhatják, hogy li! Ezen kívül, szükség lesz még olyan alapvető  
dolgokra,  mint  a  körök,  derékszögek dimenziók  stb.  amivel  már  talán  kezdhetünk valamit.  És  itt  kezdődik  a  
tudomány. De óvakodj az agresszív vakhitektől! Nem elég a fakereszt, majd csinálnak vaskeresztet, célkeresztet,  
horog keresztet,  majd kegyetlenül  pusztítanak? Nézd meg azokat  a népbutító fegyverkező trónbitorlókat!  Nem 
nagyon tudsz az elmúlt 10.000 évből olyat mutatni, aki valódi Király, Királynő volt, és nem csupán egy bitorló,  
büntető vagy tömeggyilkos. Milyen a keresztjük? Hogyan találjuk meg a gazdasági növekedés mögé bújt bitorló,  
hóhérokat? Nos, néha bele kell nyúlni a szemetesbe, amit itt az ország kormányának neveznek! Sokszor még egy 
tudatlan ateista is többet ér náluk, viszont, a törlesztés jogát még tőlük sem vonjuk meg! De az nem törlesztés és 
nem tisztességes, hanem további adósság, ha valamelyik a leszerelés helyett fegyverekért lobbizik az árnyékvilág  
hatalmáért!  Márpedig civilizáltnak kell lennünk, civilizált vezetőkkel, különösen ügyelve a körülöttünk élő 
természet  alapjogait  is  megtartva,  vagy  a  hatalmaskodó  hóhérok  megsüthetik  tudományunkat,  velünk 
együtt! Nekünk nem kötelező követnünk sem a keresztre szögelt gyógyítót, sem a tudást kisajátító nagy nagy  
rendőrprófétákat!  Egy  rendőr  lehet  akármekkora,  kis  helyi  védelmező,  vagy  a  hatalmas  Univerzum 
védelmezője, attól nem kapsz valódi szabadságot és tudást, legfeljebb büntetést a szabadság és a hamisan  
köztársaságnak nevezett diktatúra nevében! AZ, aki érti amit tesz, csak akkor lehet AZ, ha ezt megteheti,  
mindenféle rendőri külön engedély nélkül is, és maga eldöntheti, mi az, amiről számot ad másoknak, és mi 
az, amiről nem. Nem kérünk több hóhért vagy felszögelt áldozatot, vérszomjas istenséget, mi Smaragdváros 
irányába igyekszünk, aztán ki tudja?...

A Tudomány alapmodellje
Lét – Idő – Tér - Energia – Anyag

Ez a modell itt a Földön már jóval több, mint 10.000 éves, de a pontos dátumokat a régészekre bízzuk, nekünk  
olyan modell kell, amivel elindulhatunk Smaragdváros építése felé. Mért pont Lét – Idő – Tér -Energia – Anyag? 
Nos, ezek az elemek a létezés és a világok teremtésének alapelemei, aminek ismeretével képesek lehetünk bizonyos  
dolgokra. Ha másra nem, legalább annyira, hogy testünkkel felépítsünk, felépíttetsünk egy lakható helyet, hogy ne 
fázzunk meg a viharban, de talán ennél többre is képesek lehetünk.

Az öt alapelem mind egy külön fejezet, akár több könyv méretű fejezet, amik összefüggnek egymással, és együtt  
adnak egy olyan tudást,  amivel  világokat  lehet  építeni,  létrehozni,  teremteni.  Nos,  emberként  vagyunk itt  egy 
felrobbantott világban, és az embereknek nem ártana, ha tudnának olyan szántóföldeket létrehozni, akár a tengeren  
is, ahol megterem a menzaspenót. A kötetek kidolgozásra várnak, újra kell írnunk a könyveket! Mért pont Lét – Idő 
– Tér -Energia – Anyag? És mért esik le a feje, a Lét? A maradékot pedig mért értik félre a tudatlanok úgy, hogy  
föld - tűz – víz – levegő? Nos, egy barbár világban, ahol a nagy nagy térítők már megint kisajátították a hatalmat,  
hogy saját tévhiteiket előnyben részesíthessék mások tévhiteivel szemben, mert ők akarnak több húsos szendvicset  
kapni a prédikációért, - bizony, bizony előfordul, hogy egymásnak esve, egymás fejét vagdossák, ahol a fejetlen  
testek még futhatnak néhány kört, mielőtt összeesnek. Mért csinálnak így a barbárok? Valójában pocsékul érzik  
magukat az uralkodó ostobasága és népbutítása alatt, és ösztönösen hatalomváltásra vágynak. Valahol sejtik, hogy a  
fej irányítja a testet, és azt hiszik, ha levagdossák a rossznak ítélt fejeket, majd jobbak nőnek helyettük. Nos, amíg 
erről  a barbár  szintről  fel  nem jutunk a tisztességes  civilizáltnak nevezhető szintig,  ahol  a  hatalomváltás  nem 
végződik halállal és pusztulással,  nincs értelme nagyobb értékekkel foglalkozni,  mert úgyis csak tönkre teszik.  
Adjál olcsó műanyag tányért a gyerekeknek, aki azt tanulják, gyakorolják, hogy kell a tányért, a tojást és az almát 
odaadni másoknak, mert az olcsó műanyag tányér nem törik el, ha leejtik. Ne, tojást inkább ne adj nekik!  Nos, 
lehet, hogy az Istenségek egész világokat, adhatnak át másoknak, de a mérési eredményekből az derül ki: A 
mi világunk, az Ember és más humanoidok világa az, ami két vagy több istenség közt, hanyatt és pofára esés  
közben szétrobbant,  összeesett,  majd megint robbant,  és pulzált,  egyre jobban robbanva, és maga lett  a  
káosz.  Jajjj,  de tudunk-e úgy rendet  rakni,  hogy ne csináljunk még nagyobb rendetlenséget?  Jajjj,  de 
tudunk-e?
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Társadalmi célú hirdetés
A félfasiszta vallási diktátorok a demokráciában olyanok, mint rothadás a narancsban, de ha a narancs 

rothadt felét kivágjuk, a többi még ehető marad, a magját pedig el lehet ültetni. A rothadás növekszik, és 
minél tovább várunk, annál nagyobb az esély, hogy az egész narancsot ki kell dobni! Távolítsd el Ember a 
hóhéraidat a hatalomból, és ne az ütődöttek tudományát majmold, hanem javítsd ki a hibákat, és talán nem 
rohadnak tovább gyümölcseid!

Az Elemek

A LÉT

A Létezésről szóló vallási és más süket-dumák
Nos, a vallási babonákat, és tévhiteket félretéve, próbáljuk meg tudományos precizitással megvizsgálni, miről is 

lehet szó, még akkor is, ha a nagy nagy próféták azt állítják, hogy ez csakis az övék, és csakis az övék, és senki  
másé, ezért fizetned kell néhány húsos-tálat nekik és híveiknek, és ha Te is beállsz a hóhér vagy a legyilkolt próféta  
hívőjének,  veled is  megosztjuk,  milyen ízű a tiszta tudás  poshadt  vízzel.  Nos,  nem kell  sonkát  vagy szalámit  
venned ahhoz, hogy tudjál, és nem szükséges a tudáshoz, sem a hóhért, sem az áldozatot követned, egyszerűen  
tudomásul veszed, hogy ilyenek is vannak egy barbár világban, és ha a tudást keresed, azt a rendőröknél vagy 
világok  védelmezőinél  legfeljebb  csak  azért  találod,  mert  azok  már  megint  ellopták  betiltott  könyveid,  hogy 
suttyomban a hátad mögött jó bizniszt csináljanak belőled. Nos, akár a reklámokkal teletűzdelt ipari világban, akár  
a vad pusztaságban keresed, rengeteg süket-dumát kell végighallgatnod, mire a hamis tények közt meglelsz valamit  
az igazságból. Hogy kié a világ? Leginkább azé, aki meg tudja érteni, és újra tudja hasznosítani, vagy legalább  
levakarni a hátáról a rásózott szemet. Az egyetemeket és vallási iskolákat nem azért nehéz elvégezni, mert olyan 
magas tudást adnak, hanem azért,  mert több bennük a tévedés mint a valódi tudomány, miközben szabadságot 
hirdetve, próbálnak behódoltatni, Neked meg elfogy a pénzed és hascsikarást kapsz attól a rengeteg kajától, ami  
ahhoz szükséges, hogy életben tartsd a tested, mire végigmész a sokszor felesleges adminisztrációs eljárásokon,  
hogy tovább léphess.  Hány nagyüzemi  csirkének kellett  döglenie ahhoz,  hogy azokat  emésztve az illemhelyre 
pottyantva,  eljuss  odáig,  hogy átmenj  a  vizsgákon?  Pedig  ha  kocsonyagomba  alapú,  tehén  mentes,  marha  íz 
szalámit ennél, illatos zöldségekkel, talán még a szellentésed is virágillatú lehetne.

A Lét, Létezés Létezők
A Létezés  a  gondolat  és  más  fogalmak,  nem anyagi  jellegű  dolgok,  amiket  a  szemeddel  látsz,  vagy testi  

érzékszerveiddel érzékelsz. Ha becsukod a szemed, akkor is létezel, és nem azért, mert közben magadban beszélve 
gondolkodsz, mert ha befejezed a magadban szövegelést, és álmodsz helyette valami szépet, ahol az ideális Ő rád  
mosolyog, akkor is létezel, és mikor nyúlsz érte, akkor is létezel, aztán mikor a tested egy rossz levegővétel után 
felhorkantva felébreszt, akkor is létezel, majd mikor a kiábrándultságtól nem csinálsz semmit, csak vagy, akkor is  
létezel, és ha olyan pocsék az élet, hogy azt hazudod, nem is létezel, és úgy teszel, mintha nem is léteznél, akkor is  
létezel, és nem azért vagy mert gondolkodsz, mert gondolkodás nélkül is létezhetsz. Tehát a LÉT a forrása minden  
lehetőségnek,  még  a  nem létnek  és  a  semminek is,  és  ez  a  forrás  minden  Létező  sajátja.  Lelkek,  szellemek, 
kísértetek, ki milyen állapotban van éppen. Ha egy lélek visszaemlékszik és kivetíti  egykoron létezett  halandó  
testének képmását, úgy, hogy azt más úgy érzékeli, mintha szellemet látna, azt kísértetnek nevezzük, de akik ilyet  
nem szoktak látni, azok nem hiszik, hogy ilyenek lehetnek. Márpedig sokféle dolog lehet, amit nem lehet látni. A 
lélek, aki csak van, és nem vetít szellemképeket, szemmel láthatatlan. Nos, akár vetít, akár nem, ha a szellemek,  
lelkek, kísértetek helyett csak a Létezők szót használod, tehát Ők a Létezők, és a megszemélyesített teremtő helyett  
a LÉT szót használod, sokkal közelebb jutsz a valósághoz, mintha az Istennek képzelt szakállas hajléktalan halott  
testének dicsőítésével hülyítenéd a népet. A Világokat a Létezők teremtik vagy nem teremtik az időtől független idő 
feletti, változatlan LÉT-ükből eredően. Az Emberi test születik és meghal, mert ebben a világban ezt így tervezték,  
alakították ki, és ez egy léleknek veszteség érzést adhat, de attól, hogy a test meghal még nem jelenti, hogy maga a 
lélek megszűnne létezni, akármilyen fájdalmas is lehet egy születés vagy egy halál.

Az Atlantiszi modell

Atlantiszból  szinte  semmi  nem  maradt  a  robbanás  után.  Ha  mégis  fel  akarunk  építeni  egy  Atlantisz 
Szabadegyetemet, el kell választanunk a sarat az aranytól. Meg kell különböztetnünk a bölcsek és próféták botlásait 
a valóságtól. A vallási süket dumákon és trágyaleveken a humoristák élősködhetnek, a könyvtárban viszont inkább 
olyan  adatokat  gyűjtünk,  amik  valós  ismereteket  adhatnak  a  világokról,  univerzumokról,  teremtőikről,  és 
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nyerészkedő korlátozások nélkül, szabadon megoszthatóak másokkal. Házi feladat: tessék elválasztani a sarat az  
aranytól, a tévedést a tudománytól, és leírni, amit a lélekről tudni lehet, tudni kell, miközben nem felejtjük, a nem a  
vallási és tudományos nyereségvágyból hozott,  hanem valódi,  illendő-illetlen, törvényes-törvénytelen határokat,  
amiket szintén tudományos pontossággal és széles látószöggel kell kidolgozni. Az ember szemszögéből, Világ most  
is nagyjából úgy működik, mint 10.000 éve, és ha ennek megfelelően dolgozunk, Atlantiszt ugyan nem tudjuk  
feltámasztani, de talán építhetünk egy azzal egyenértékű ideális társadalmat. Ne hagy, hogy a hatalmat bitorló,  
fegyverkező  hóhérok  megint  elpusztítsák.  Tehát  a  LÉT  polcra  rakjuk  azokat  a  könyveket,  amik  a  szellemi  
létezésről, szólnak, a Lét lehetőségeit tárgyalják és bevezetnek minket a teremtés tudományába.

Az Idő

Az idő a változás. Nem feltétlen térbeli változás, hanem akármilyen változás. Ha valaki elhatározza hogy Ő 
márpedig van. Akkor ezt nem biztos, hogy térben teszi, bármit is dönt, az már változás, és minden változás, akarva, 
vagy akaratlanul, de létre hozza az előtte és utána fogalmát, és e-kettő közt a most, az akkor vagy a jelen fogalmát,  
ami ugyanaz a pillanat,  csak a megnevezés attól függ,  honnan nézzük.  És több változás létre hozza a sorrend  
fogalmát, majd az ismétlődő változások lehetővé teszik a megszámolható dolgok létét és a mérhető időt. És mindez 
történhet akár tér nélkül is. Mert Ők, a Létezők, lehet, hogy sok változáson át együtt voltak, de lehet hogy csak  
kevesen, ezt a mai órák nem mutatják, mert a TE történeted is, mint a többi Létező története is, még jóval az előtt  
kezdődött, mielőtt ez a világ elemeiből felépült volna, és tovább tart, mint ahogy egy test meghal, vagy a világ 
összeomlik, és néha olyan pocsék lehet a világ, hogy azt legszívesebben letagadnád, vagy Te is vele halnál, de a  
sors  kegyetlen,  és  Te  minden  szeretted  elvesztése  után  is  megmaradhatsz.  És  az  Ember  világában  ez  
mindegyikőnkkel megtörténik, mert az emberi testek előbb utóbb meghalnak. Aztán ahogy csak tudod, elzárod a  
múltad, mert ki a fene emlékezne szívesen arra, hogy szinte öldököltél azért, hogy aztán süketként dolgozhass a  
hangszóró gyárban, vagy más rutinmunkán éveken át, mert azt hitted, a diktátorok selejt és szemét termelő telepén 
majd nem nyúlják le a nyugdíjad,  és ezután csak vagy és vagy és vagy,  mígnem a csönd addig unszol,  hogy 
újrakezd,  hogy a  holtak  helyett  új  álmokat,  szeretteket  találj,  és  ki  tudja,  ezt  milyen  sorrendben és  hányszor 
ismétled?

Tehát  az  Idő  polcra  rakjuk  azokat  az  írásokat,  amik  az  Idő  tudományával  és  a  dolgok  megszámolásával  
foglalkoznak.

A Tér

Kezdetben Ők, a létezők együtt voltak. Legalábbis, nem volt köztük tér, és nem lehettek különböző helyeken, 
mert  nem volt  Univerzum,  és  nem volt  tér.  A tér  létrejötte  a különválással  kezdődött.  Amikor  a  valószínűleg 
végtelen számú létezőből valaki azt nem gondolta, hogy legyen itt valami, például egy pont, az én pontom, mire  
egy másik azt gondolta, hogy legyen ott is egy pont, ami pedig az én pontom. És itt érzékelhető először, az Én 
vagyok és van itt és ott, meg amott egy pont játékban a távollét, a két pont közti üresség és a semmi érzéklete, amit  
a Létezők nem igazán tudnak érzékelni, tudni, mert tudni és érzékelni leginkább azokat a dolgokat, egyéneket lehet,  
akik, vagy amik vannak, és ezek hiánya az üresség. De ha az üresség ennyire üres, mért ne gondolnánk bele még  
egy pontot. És amikor már egy valakinek három pontja van, akkor keletkezik a távolság, a viszonyítás, és még a 
dimenziók fogalma is, mert aki elgondol, elképzel csak úgy, három, vagy annál több pontot, előbb utóbb szembe  
találja magát, azzal a ténnyel, ha megvizsgálja a pontok közti távolságot, azok, nem egyformák, sőt, lehet, hogy 
még csak nem is egyenes a pontok közé gondolt összeköttetés. Márpedig itt a nehéz feladat: Gondoltál egy pontra,  
majd egy másodikra, és érzed a kettő közti távolságot? Most gondolj egy harmadik pontra, ami ellentétes irányban  
pont akkora távolságban van az első ponttól, mint a második. És minél pontosabban sikerül ez a mutatvány, annál  
nagyobb,  részletgazdagabb  lehet  az  egyenesnek  érzékelt  egy  dimenziós  tered.  Mert  ha  ezt  a  három  pontot  
viszonyítási pontként használod, a többi pontok képe a végtelen egyeneseden annak arányában mosódnak össze, 
vagy különülnek el,  minél  pontosabbak a  viszonyítási  pontjaid.  A határozatlanságból és pontatlanságból  pedig  
előbb utóbb rájössz, a LÉT nem csupán egy dimenziót enged, és Te, mint egyén eldöntheted, gondolsz-e 2 3 vagy 
még több tér dimenzióra, és hová gondolsz még pontokat a térben, és ezt a tevékenységet folytathatod másokkal is,  
ha megértesz másokat,  megkeresve azokat,  aki  pont annyi  dimenzióval  foglalkoznak, mint  Te,  de előbb utóbb  
mindenkinek más lesz az ízlése, és ez további eltávolodáshoz vezet, amit ha végtelen sokan csinálnak, és nincs  
szabályozva,  abból  egy  olyan  hang  nélküli  puffanás  szerű  hirtelen  szétterjedés  lehet,  mint  egy  robbanás  a  
semmiben, aztán keresheted, ki hol van, és hová tűnt a végtelenben? És ez még csak az Univerzumok építésének a  
kezdete, ahol nagyon boldog lehetett az, aki néhány merőleges egyenest felállított a térben, és ebbe két karikát  
gondolva, meg tudta tartani azokat a térben. És ez a robbanás szerű eltávolodás senkinek sem tetszett túlságosan,  
mert amit gondolt, és ameddig eljutott saját világa építésében, egyszer csak azt tapasztalta, hogy néhány pontja,  
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akaratától függetlenül hihetetlenül messzire repült, világa olyanokéval ütközött, akikről tudomása sem volt, akikkel  
pedig együtt volt, azok gondolatvilágukkal együtt, messze szétröpültek a semmiben. És innentől kezdve lehettek 
elveszett  lelkek,  régi  barátok,  ütődöttek,  és  kevésbé  sérültek,  kit  hogy viselt  meg  a  túl  gyors  változás,  és  ki  
mennyire tolerálta azt. És ezután alakult ki a vonzalom és a hívó jelek, mikor az egykor elveszett mintáikat és  
társaikat keresték az elveszett lelkek, mert egy Lényt, aki létezhet és tudhat, nem hagy nyugodni annak a tudata,  
hogy  valami  elveszhet,  saját  elhatározása  alól  kikerülhet,  és  a  túl  gyors  változás,  a  tudatlanság  és  a  
megismerhetetlen semmi sértheti elhatározásait, gondolatait, és túl mehet azon, amit tolerálni lehet. És ez nem azért 
történt valahogy így, mert mi így akartuk, hanem mert a tudomány és története ezt diktálja, és lehet, hogy minden 
kezdet  nehéz.  A Tér  olyan,  mint  egy üres  doboz.  Elképzelt  vagy gondolt  pontok,  vagy gumó szerű  valamik, 
egyenesek mentén, a Tér illúzióját, érzetét kelti. Ha a pontok egy egyenes mentén vannak, azt 1 dimenziós térnek  
nevezzük.  Ha a  pontok két  merőleges irányban vannak,  azt  2  dimenziós térnek nevezzük.  Az ember a  három 
merőleges által jelölt teret, az-az 3 dimenziós teret érzékeli valódi térnek, mert ebben a térben fejlődött ki, de ez 
nem jelenti azt, hogy nincsenek további dimenziók. A Térről talán a matematikát és fizikát is ismerő csillagászok, a 
rajzolók és festők tudnának a legtöbbet szemléltetni, mutatni, de ki tudja, ki milyen elveszett tudományokat tanult

A Tér témaköréhez lehet gyűjteni a matematika a fizika és egyéb tudományok ide vonatkozó részeit

Az Energia

Tehát ha tovább folytatod, a gondolatkísérletet, hogy pontokkal jelölsz ki egy teret, akár elképzelhetsz úgy egy 
kockát, hogy benne vagy, vagy úgy, hogy kívülről nézed. Ez olyan, mint egy üres doboz, de ha beleképzelsz két  
gumó szerű formát, ami egymás körül forog, akkor abban a térben már lesz valami. A térben mozgatható, mozgó 
dolgokra mondjuk, hogy energia. No innentől kezd igazán kellemetlen lenni a világok teremtése. Mert ha túl sok 
mindent  gondolsz  bele  a  dobozba,  az  akár  ki  is  repülhet  a  dobozból,  és  ha még több mindent  raksz bele,  és 
megfeledkezel  a  viszonyítási  pontokról,  eltűnhet,  összeomolhat,  vagy deformálódhat  a  tér.  És  itt  keletkezik  a 
második robbanás,  ami  már  igazán zaftos  is,  mert  amikor  a  lelkek nem csak üres,  hanem valamit  tartalmazó 
dobozokat mutogatnak egymásnak gondolatcserével, akkor előbb utóbb valaki túl sokat kap, majd túl gyorsan szét  
osztja,  és  ha  végtelen  sok  lélek  kreál  valamit  tartalmazó  dobozok  gondolatát,  az  végtelen  sok  energia 
felszabadulással jár, aztán nézhetjük, hogy mi merre mozog, de ha minket csap képen, akkor mi érezzük az abban 
felgyűlt káoszt, határozatlanságot, pontatlanságot stb., és lehet, hogy szépnek találjuk, amit érzékelünk, de ez a 
mennyiség már túl mehet minden határon, aztán senki nem tudja, mi az a kivetett forgó morgó izé és mért pont  
olyan, mintha egy majdnem teljesen elviselhetetlen rossz gondolat kísértene a térben, ami minden egyes elfuserált  
világot magába szívva csak nő csak nő, majd sűrűsödve összeesik, majd szétrobban, és megint, és egyre nagyobbat, 
és megint, mígnem eljutunk a jelenlegi utolsó ősrobbanásig, ami nem más, mint az elfuserált világok kegyetlen 
temetője, és teremtőik összezavarója. Mint ahogy azt már korábban észrevettük, minden változás létrehozza az időt, 
és ha a változás térben történik az létrehoz valamennyi energiát. Ha kigondolunk néhány ponttal egy teret, az már  
változás, és már ennek a változásnak van valamennyi energia értéke, és minél nagyobb és több a változás, az annál 
több energiát jelent. Az energia száguldhat a térben, majd egy hozzá hasonló energia adaggal találkozva, megállhat  
a viszonyítási pontokhoz képest, feltéve, ha kölcsönhatás jön létre. Az energiát a változás kelti, és annak három fő  
állapota lehet. Keletkezés a változásból, kiindulás, vagy szétterjedés a változás helyétől. Aztán: mozgás, áramlás a 
térben, aztán, mikor szembe találja magát valamivel: kölcsönhatás. A kölcsönhatás egyik lehetséges formája az,  
mikor két vagy több energia adag egymással szemben találkozva szilárd határt,  mintát,  vagy sűrűbb részecskét  
képez, ami stabilan vagy kevésbé stabilan, de megmarad a térben. Ez utóbbi az anyaggá válás. Nézzünk ehhez egy 
kísérletet. Ha beledobsz egy tóba egy kavicsot, körkörös hullámok indulnak ki a kavics és a tó találkozási helyétől,  
és a hullámok kör alakban terjednek tovább. Mért pont hullám, és mért pont körök? Nos, a képzelt dolgok nem 
képzelődnek,  hanem  úgy  vannak,  ahogy  kigondolták,  tervezték  őket,  és  megváltoztatásukhoz  beavatkozás 
szükséges.  A dolgok nem képződnek,  vagy képzelődnek,  még akkor  sem,  ha az  Angolok szeretik  a szenvedő 
szerkezeteket. Mindennek van oka, tervezője, létrehozója. Nagyobb változáshoz nagyobb beavatkozás, több kicsi  
változáshoz  több kisebb  beavatkozás  szükséges,  de  minden  térbeli  változás  tartalmaz egy  különbséget,  az 
azelőtt és azután közt, ami igyekszik kiegyenlítődni, vissza változni. Egy festményt ha megfestenek, úgy marad, 
és magától nem változik, hacsak nem változtatnak rajta. A tó vize elterült a mederben, és a felülete sima, amíg  
valami, vagy valaki meg nem bolygatja. A kavics nem túl jó példa, mert annak nagy energiája buborékokat vihet a  
víz alá, és ott már sok a rendezetlenség, ami hővé alakul, és a hullámot jobban megfigyelhetjük, ha az esőcseppnél  
kisebb változásokat  nagyítunk fel.  Ha  egy pontban rezgetjük  a  vízfelszínt,  a  kölcsönhatások miatt,  az  hullám 
alakban  terjed  tovább,  és  a  hullám azért  hullám alakú,  mert  egy lökés  szerű  változásnál  senki  nem ad  meg  
kitüntetett irányt, tehát a terjedés kör vagy gömb alakú lesz, mert a körre vagy a gömbre igaz, hogy minden pontja 
azonos távolságra van a középponttól, és a hullám alakja a kör oldal irányú vetülete, hacsak nem rendelkezünk 
másképp azzal, hogy a vízfelszínt nem impulzussal, hanem például előre meghatározott gyorsulással és lassulással,  
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valamilyen nem szabályos mintázatú hullámot keltünk. Ha egy térben úszó gömb alakú folyadékon végeznénk  
ugyanez a kísérletet, akkor azt tapasztalnánk, hogy a hullám körkörösen szétterjed a gömb felületén, és a gömb 
átellenes  oldalán,  saját  magával  találkozva,  majdnem  ugyanazt  a  méretű  kiemelkedést  vagy  benyomódást 
létrehozza, amiből kiterjedt, majd a potenciálból ismét hullám lesz, és az ide oda terjed a gömb felszínén. De a  
vízen a hullám egyre kisebb lesz és a rendezetlenség növekedése miatt, energiája kisebb rezgésekké szóródik szét,  
és hővé alakul. De a rendezetlenség csak a sok alkotórészből álló dolgoknál jelenik meg, az elemi hullámoknál  
nincs rendezetlenség növekedés, ami létrehozná az idő nyilát, irányát, ezért a térben terjedő fény nagyon hosszú  
időt is utazhat, és energiája megmarad. Tehát:

1. Az energia kiindulhat a változás helyéről, vagyis a változás energiát hoz létre
2. Az energia tovaterjed, áramlik, általában, alap esetben, hullám alakban, általában egyenesek mentén, vagy 

kör alakban, attól függően, milyen térben milyen hullámról van szó.
3. A hullám, az energia találkozik valamivel, és abban változást hoz létre, kölcsönhatás keletkezik, melynek 

egyik  speciális  fajtája,  az  anyaggá  válás,  mikor  az  energia  összesűrűsödve  többé-kevésbé  határozott  formát  
képezve,  megállapodik a térben,  és stabil  anyag esetén,  hosszú ideig egyben marad,  de instabil  anyag,  akár a  
robbanás hevességével, újra energiává változhat. Az energia vizsgálatakor, mind a három állapotra: a keletkezés – 
áramlás és kölcsönhatás, (minta vagy részecske képzés) -vizsgálatokat, kísérleteket kell végezni, ha pontosabban 
meg akarjuk ismerni, hogyan működik az energia.

Az Anyag

Tehát  egy  folyadék,  vagy  rugalmas  gömbön,  a  változásból  energia  keletkezik  és  terjed  szét,  amit  ha  
összesűrítünk, az alkot ölthet a találkozási helyen. Tehát az anyag összesűrített energia, azaz összesűrített mozgás,  
és a mozgás fajtáitól, alakjától függően, különböző stabilitású, fajtájú, tulajdonságú anyagok jöhetnek létre, amik  
további kölcsönhatásokba léphetnek egymással. Az ember világában létező nagyjából 100 kémiai elem csupán az 
ember világának alkotói, de más világokban másfajta anyagok is lehetnek végtelen különbözőségekkel. Az anyag 
messziről szemlélve, vagy felületesen vizsgálva, stabil  statikus illúziót kelthet,  mégis, az anyag nem más mint  
szimpla mozgás, és ha ez még jobban préselődik, mint a csillagokban, akkor a végén kaphatunk egy fekete lyukat  
nagyon nagy tömeggel, amiben szinte semmi tér nincs, de az összetömörített mozgás, akkor is mozgás marad, ha  
szinte minden teret kipréselünk belőle. Tehát az anyag, akármilyen is, energiából áll, soha nem statikus, minősége,  
tulajdonságai  az  alkotórészeit  meghatározó  mozgásokból  adódnak.  És  mire  a  Létezők  eljutottak  odáig,  hogy 
gondolataikkal valóságos, mások által érzékelhető anyagot is létre tudnak hozni, mind hanyatt és pofára estünk,  
mert szeretett gondolatvilágunkba, innentől kezdve becsaphatott akár a villám is, és átmehetett rajta a tornádó és ez  
még nagyobb elszigetelődést eltávolodást váltott ki, de a félresikerült teremtésekből a káosz csak nőt, és láthatod,  
hogy senki meg nem állította. Láthatod, hogy a káoszból és elfeledett, kidobott gondolatokból alakult ki a tudat  
alatti, a tudatlan, és a katasztrófákból születtek az ellenségek, az elszigetelődések, és más nem kívánatos dolgok,  
valamint a képességeink megtagadása, társaink elfeledése. Bizony bizony, ezt a káoszt Mi kavartuk! Jajjj de ki 
tudunk-e úgy takarítani, hogy ne csináljunk még nagyobb rendetlenséget? Jajjj, de ki tudunk-e?

Összetett tudományok
Nos  a  kémia  leginkább  az  ember  világában  előforduló  anyagok  anyagtana,  még  javarészt  az  elemi 

tudományokhoz tartozik, a biokémia és biológia már igen összetett tudomány, ami a biológiai testek működését 
vizsgálja. Mire valók ezek a testek? Nos, miután az elfuserált teremtésből létrejött egy felrobbant, szélsőségesen 
halálos  törmelék  világ,  -adódott  a  kérdés,  hogy  tudnánk  ezt  megszelídíteni,  élhetővé  tenni,  és  az  evolúció 
fáradtságos munkájával eljutottunk odáig, hogy bizonyos bolygókon működő biológiai gépek, épphogy megélő 
testek fejlődtek ki, amik egyre bonyolultabb, összetettebb alakot öltöttek, és reményt adtak a káosz teremtőinek,  
hogy valahogy talán mégiscsak meg lehet hódítani, és élhetővé tenni ezt a reménytelenül halott világot, mielőtt  
teljesen begolyóznánk tőle.  Nos,  van még mit  fejlődni,  és  a  takarítás  még hátra  van.  Az utolsók a  sorban az 
Emberrel  foglalkozó tudományok,  mert  ezek a legösszetettebbek,  és bizony nagyon oda kell  figyelni,  mikor a  
jogban  tudományos  precizitással  mérjük  az  illendő  illetlen,  törvényes-törvénytelen  határait.  Az  összetett  
tudományok is csak akkor érnek valamit, ha tudományos precizitással vannak megalkotva!

A Város
Atlantisz tudománya létező, létezik, létrehozható, az Óceánokon úszó, akár kontinens méretűre is növeszthető,  

úszó,  gyűrűs  Smaragdvárosok  alkotta  Országok,  Kontinens:  megépíthető!  De  senki  nem  állítja,  hogy  ami 
könnyűnek tűnik, nem lehet később nehéz, és senki nem állítja, hogy biztosan sikerül!
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Társadalmi célú hirdetés
Láthatod,  hogy a  káosz  már  nagyon régen,  az  idők kezdeténél  már  befészkelte  magát  a  teremtésbe,  és  az  

Emberek tudják, a világ nem csak tiszta és szép, hanem nagyon piszkos és szemetes is lehet! Talán azzal kéne 
kezdeni  a  takarítást,  hogy  nem  csak  iszlám  államot,  hanem  a  vaskeresztényeket,  célkeresztényeket  és  
horogkeresztényeket is le kéne szerelni, mert ha a diktátor által lenyúlt kormányunk nem lenne félig fasiszta vagy 
hóhér beütésű, akkor a fegyverkezés helyett, már legalább megmozdította volna a füle botját arra a szóra, hogy 
leszerelés, de ez a rakás fegyverkereskedő, sorosozó, bűnöző barom, ilyesmiről hallani sem akar. És amíg vannak  
köztünk olyanok akik vasfegyverrel is bebizonyítanák, hogy ők az egyetlen igaz isten, a többi meg csak alá való  
alattvaló rabszolga, addig nem lesz béke, biztonság és nyugalom!

Egyének, közösségek Vallások, Királyok...

Nos, nekünk van egy megvalósítható recept csomagunk, ami nem feltétlen a legjobb, de innentől kezdve, nem 
állíthatja senki, hogy AZ lehetetlen! Lehet, hogy vannak jobb receptek, de ha nekünk van enyhén száraz kenyerünk,  
krumplis tésztánk, menzaspenótunk és gyümölcsszörpünk, akkor nálunk már senki nem hal éhen. Ez nem jelenti 
azt,  hogy a szakácsok ne tudnának ennél jobb recepteket,  a saját területükön, de ha már egy recept létezik az  
anarchia és a káosz leküzdésére, akkor már van esélyünk kikavarodni a káosz mindenkit magába rántó örvényéből. 
Persze, lehet, hogy a káosz világában egy jó receptre, milliónyi rossz recept jut, és nehéz megtalálni a valamit érő  
recepteket, mégis, ha létezik legalább egy megtalálható jó recept, bármennyire is ellenkezik ez a fegyverkező hóhér  
uralkodók  elképzeléseivel,  onnantól  kezdve  lehetséges  egy tisztességes  világ  kiépítése.  Lehet,  hogy mi  mást  
mondunk, mint a létező vallások és hitek, mert lehet, hogy mi vagyunk a lovagok, akik azt mondják, hogy li, de  
lehet, hogy nem, de ha népszavazásra bocsájtanánk azt a kérdést, hogy mennyi legyen a kettő meg kettő, ebből 
legfeljebb azt mérhetnénk fel, hogy hány ütődött és tudatlan van a világunkban, aki azt hiszi, hogy... De a matek az 
akkor is úgy marad, ahogy. Nos, mi igyekszünk megvizsgálni, milyen a világ, és csak utána állítjuk, hogy hanyatt  
és pofára esett-e, vagy sem. És lehet azt hinni, hogy van házunk, de hiába emlékszünk minden szegletére, ha a 
hatalmon lévő őrültek már megint lebombáztatták azt, akkor már nincs házunk. Az egyházak pedig jól teszik, ha 
megállítják a nevükben tevékenykedő fegyverkező bolondokat, vagy prédikálhatják, hogy a haláltábor szögesdrótja 
igaz-hitük legfőbb értéke, mert a szögesdrót megállítja a más hitű bevándorlókat. Nos, előfordulhat, hogy létezik 
Igaz Isten, erre vonatkozólag nincsenek mérési eredmények, de tapasztalatból láthatod, hamis isten, az biztos hogy 
van!.  Nos,  a mi  rendszerünk szerint,  Hercegeknek,  Hercegnőknek, Királyoknak, Királynőknek -lehetőleg 
pártatlannak és vallás függetlennek kell lenniük, és aki így szemléli a dolgokat, maga is rájöhet, hogy sem a 
menekült áradatot, sem a be és kivándorlást nem lehet sem betiltani, sem kötelezővé tenni, mert az egyénnek 
alapvető joga kell legyen, hogy eldönthesse, marad, vagy odébb megy, a befogadóknak pedig alapvető joga 
eldönteni,  hogy  kiket  fogadnak,  vagy  nem  fogadnak,  és  kirúghatják  azokat,  akik  azért  jöttek,  hogy 
pusztítsanak,  de  ha  a  menekültek  helyett,  végre  a  szögesdrótos  fegyverkező,  bombázó  őrülteket  és 
fegyverkereskedőiket  állítjuk meg, és a  hulladék zúzóba küldenénk hatástalanított  fegyvereiket,  akkor a 
koszosan,  félig  vérbe  fagyva  jövő  menekült  áradat  helyett,  tisztességes  turizmust  és  vendégmunkásokat 
kapnánk, és ha végre az ártatlanok helyett a fegyverkező bolondokat rakjátok a saját rácsaik mögé, akkor 
talán lesz esélyünk a fegyverkező nyomort istenítő emberállat szintjéről a civilizált ember szintjére lépni! 

Az Ország akarata nem egyezik az arra, fosztogatás céljáról rátelepedett, koldusokból lett, fegyverkező 
hóhér rendőrpróféták akaratával, akik addig butítják a népet, míg el nem hiszik, hogy az ország fegyveres  
kifosztása az ország érdekeit szolgálja!

Tisztelt Ellenzék!
Tájékoztatásul közöljük, hogy a Parlamentből, a hatalomból, még mindig nem takarodtak el azok, akik 

fegyveres  orbánutángokat  vittek  be  oda,  sőt,  még  a  fizetésük  is  emelkedett!  Márpedig  ha  még  a 
Parlamentben sem tudunk egy fegyvermentes tárgyalási területet megtartani, a maguktól el nem takarodó, 
hóhér  lelkületű  büntetők  miatt,  mit  várunk  az  Országtól?  Igen,  az  orbánutáng  jelző  egy  náci  típusú 
megkülönböztetés, és örülnénk, ha a fegyverkezők eltakarodnának, mielőtt megtapasztalnák saját bőrükön, 
mi a folytatása annak, amit csinálnak!

A népirtások alapjai
Márpedig a fasiszták tudják, hogy mindenbe beleharapó, falkában támadó, éhező kóbor vadállatok közt 

szükség van a sintérre, de egy buldog képtelen arra, hogy élelmet termeljen. Az ostoba, de annál hangosabb 
kis-főnök,  méreggel  megpermetezte  a  kertészek  által  majdnem  életképtelenre  nemesített  gyümölcsfáját,  
majd betegnek nyilvánította azt, mert belement a bogár, és a szakértő azt tanácsolta, hogy ki kell vágni és el  
kell égetni, mert az Emberek félnek a bogaraktól, és azokat a fákkal együtt el kell égetni, a rágcsálókat pedig  
irtani  kell.  Megtarthatod  ezt  a  gondolatmenetet  Ember,  a  környezetpusztító  mezőgazdaságoddal  együtt, 
hogy az óceánokat is kizabálva túlszaporodj a tisztességes kereteken, és felperzselheted saját környezeted, 
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mindaddig, amíg valaki fel nem perzseli a Te világodat is, veled együtt, hogy megkapd azt a tiszteletet, ami  
neked jár, azért, amit tettél. Kivághatod, és felperzselheted a természetes erdőket, mérgezheted permettel  
saját  földedet,  aztán  így,  vagy  úgy,  de  el  fog  jönni  hozzád  a  katasztrófa,  amit  valójában  Te  okoztál  
magadnak! Vedd észre Ember: megvannak a receptek arra, hogy akár a sivatagok 
kizöldítésével,  akár  az  óceánon  úszó  smaragdvárosokkal,  környezetpusztítás 
nélkül,  erdők,  mezők tönkretétele  nélkül,  megtermeld a harapnivalódat!  Ahol 
természetes  erdő,  mocsárvilág,  korallzátony  van,  ott  elsősorban  a  vadvilág  feltétlen  szükséges 
megzabolázásánál  nem  további  pusztítások  nélkül,  az  élővilág  végletekig  történő  kizsigerelése  helyett,  
elsősorban turizmusból  és  vendéglátásból  kell  megélni,  a  sivatagokban és  óceánokon pedig lehet  építeni 
környezetkímélő, élelemgyártó smaragdvárosokat. Ugye, nem vagy olyan ostoba Ember, hogy 
csak akkor jössz rá, hogy a tűz veszélyes, mikor már mindent felperzseltél! Ne 
akkor kezd el  védeni  a  fajokat,  mikor már majdnem kipusztítottad azokat, 
hanem bele se kezdjél olyan tevékenységekbe, amik az élővilág kipusztulásához 
vezetnek! Tisztességes receptek, tevékenységek vannak, megvannak! Tehát nem 
mondhatod, hogy nem volt választásod! Innentől  kezdve,  mérgezheted,  irthatod,  hobbiból, 
nyereség  vágyból,  vagy  a  saját  ostobaságodból,  stb.  a  saját  környezeted,  ahelyett,  hogy  a  tisztességes 
megoldást  választanád,  de  akkor el  fog  jönni  hozzád  a  katasztrófa,  mert  neked  kell  pusztulni,  mielőtt  
mindent  kipusztítanál,  de  ha  nem  sikerül  senkinek  megállítani,  és  mindent  elpusztítanál,  akkor  is 
kipusztulsz! Hogy mennyit enged ez a világ, és hogy mennyire lehet letérni a tisztességes utakról, arról a 
fasiszták és más bűnözők biztos sokat tudnának mesélni, de egyben biztos lehetsz: minél jobban letérsz a 
tisztességes útról, annál nagyobb adagot kapsz az elviselhetetlenből, a katasztrófából! Egy ember élete jóval 
többet érhet egy állat életénél, de csak akkor, ha azt nem pusztításra használja, és nekünk piszkosul nincs 
szükségünk  arra,  hogy  országunkat  kifosztó,  fegyverkező,  fasiszta  horogkeresztények  és  más,  magukat 
felsőbbrendűnek érző bűnözők kérdezzék az uszítók által gerjesztett soron következő háborúban, életünk 
végén: Mennyit ér az életed?!.

Minél  több  fegyvert  adsz  a  vezér  nagy  őr  hóhér  emberállat  kezébe,  annál  több  családtámogatott 
gyermeked  fog  egymás  népét  irtva,  harcmezőn  kivérezni.  (bocsánat,  ha  esetleg  eltévesztettem  volna  a 
rangjelzést) A katonai egyensúly annyit jelent, hogy jobbról is, balról is neked van szegezve a fegyver és  
nemsokára  pörkölt  vagy  darált  hús  lesz  belőled!  Akárhogy  is  lobbiznak  az  ütődött  vezér-nagy-őr 
tábornokaitok még több fegyverért Ember,  vagy leszerelsz,  civilizálódsz és megépíted a környezetkímélő  
smaragdgyűrűket városaid köré, vagy maradsz lepuffantható emberállat, és mész a bolond nagy vezérek 
háborújába! Tanulják már az óvodások a rakéta indító gombokat nyomkodni? (Biztos, megint én tévedek, 
biztos megint a rangzásómmal van a baj, vagy hogy is kell ezt elrangozni?)

A Könyvtár

További részletek: www.asztropitekusz.hu
Nos, akkor melyik polcra, milyen írásokat rakjunk? Ki kezdi létrehozni az Atlantisz könyvtárat? Lehet, hogy Te?

A Követ 2019.03.11.-21.

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