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

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

AZ Élet eredete
… 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

A materialista egyetemeken azt tanítják az élet, kizárólag az evolúciós fejlődéssel jött létre, melynek lényege,  
hogy a mutáció, majd később a mutáció és a szexuális örökítő anyag kombináció, új változatok, tulajdonságok  
megjelenését hozza létre az utódokban, és ezen változatok közül megmaradnak azok, amik életben maradáshoz  
hasznosak, és a halállal kiselejteződnek a hibák. A vallási egyetemeken viszont azt tanítják, hogy egy nagyon okos 
nagyfőnök,  akit  legtöbben Istenként  tisztelnek,  maga  teremtette  az  élőlényeket.  Nos  az  Igazság  valahol  a  két  
elmélet  között  található,  és  megérthető pusztán  a  megfigyelhető  és  érzékelhető  dolgok alapján.  Nézzünk meg  
valakit,  aki  kap  egy  új  munkát,  és  szeretné  azt  megtanulni,  elvégezni.  Kezdetben  alig  tud  valamit,  és  elég 
nyomorult  módon teszi  a dolgát,  de minden nap megpróbálja megtervezni  a következő napot,  és napról napra  
teremti,  kreálja a munkáját,  és a gyakorlat során új mozdulatokat módszereket próbál ki,  miközben elhagyja a  
felesleges vagy rosszul sikerült mozdulatokat, módszereket, és napról napra egyre jobban tudja végezni a dolgát.  
Nos ez egy nagyon leegyszerűsített modellje a teremtésnek és az evolúciónak, de látnod kell belőle, hogy egyetlen  
ember,  testi  korlátainak  keretei  közt,  nap  mint  nap  kombinálva,  tudja  teremteni  tevékenységét,  miközben  az  
evolúciót, mint alapvető módszert használja, hogy kiválogassa a számára szükséges eszközöket, dolgokat stb. Nos,  
ha felfogod a munkád során, hogy Te vagy az, aki a teremtést és az evolúciót alkalmazza a munkája során, és ezek  
nem tőled független dolgok, egy sor akadályba ütközöl. Az egyik akadály, hogy nem egyedül vagy és lesznek  
olyanok, akik ellened teremtenek. Azonnal jönni fognak mérges papok, akik felháborodottan kérdezik majd, kinek 
képzeled magad, istennek? Nos, ami azt illeti, ők abból élnek, hogy elhitetik veled, az Isten egy hatalmas valaki,  
akihez képest Te egy senki vagy és Te köteles vagy ezt a láthatatlan nagy valakit adóval tisztelni, mert ebből az  
adóból élnek azok a papok, akik némi igazsággal együtt, súlyos tévedéseiket terjesztik és adják el neked jó pénzért  
a világban, és erre ők csakis ők és senki más nem jogosult! Nos, van valami alapja a szigornak, mert sok kis  
istenség sokat rosszalkodott, és csúnya, rossz és gonosz játékokat játszva, csúnya rendetlen lett a világuk, és jött a  
mama  és  a  még  nála  is  szigorúbb  nevelő,  és  aki  mindenkin  túltett:  Az  Anyós!  És  az  Anyós  szinte  villámló 
szemekkel, lehordta a sárga földig az egész pereputtyot, és megparancsolta, hogy azonnal takarítsanak ki! És mivel 
ez a jelenet többször is megismétlődött a történelem során, kialakult  az egyetlen mind felett  Istenkép,  még az  
ősidőkben, és nem árt a tisztelet, mert a hadakozó barbár hordák nem is várhatnak mást isteni megnyilvánulásként,  
mint egy villámokat szóró kegyetlen vénasszonyt, kinek addig fújja ellentmondást nem tűrő indulatát szemedbe a 
szél, míg meg nem hunyászkodsz, és el nem kezded teljesíteni kívánalmait! És jól teszed, ha hallgatsz az öregre,  
mert ez az utolsó figyelmeztetés, amit a barbárok legfeljebb kaphatnak, mielőtt elborítja őket a teljes káosz, mert  
akik ki sem látszanak mámoros vad mocskukból, el sem tudják képzelni milyen a tiszta tudat, és nagyon távoli  
tőlük a tiszta útmutatás, és el sem tudják képzelni, hogy egy anyós is lehet néha, vagy még gyakrabban kedves,  
jóságos, stb. ...

Nos,  visszatérve  a  teremtésre  és  az  evolúcióra,  ne  úgy fogd  fel  ezeket,  mint  tőled  független,  isteni,  vagy 
materialista dolgokat, hanem úgy tekints rájuk, mikor ülsz a káosz közepén lerohadva, mint a bal és jobb kezedre,  
és határozd el hogy alkotsz valami neked tetszőt,  és nap mint nap határozd el és teremtsd a holnapot,  míg az 
evolúcióval találd meg a célod eléréséhez szükséges eszközöket. Ne akadj fenn azon, hogy kezdetben nehéz és  
pocsékul megy, találj holnapra jobb eszközt, de el kell érned egy minőségi szintet, mert ha a házadat pocsékul  
építed meg, az összedől, ha a csónakod lukas az illesztéseknél, akkor elsüllyed, ha szekered kereke nem elég kerek, 
akkor döcögni fog az úton! Aztán lehet, hogy nem fog tetszeni, se neked, se másoknak, amit csináltál, tedd föl a  
kérdést, valóban ezt akarod, vagy ezt kell csinálnod. Aztán holnap csináld kevesebb erőlködéssel, pontosabban, 
szebben... Nem feltétlen egy materiális valamit vagy tárgyat kell létrehoznod! Bármit is csinálsz, egy teremtett,  
felépített világnak nem kell összedőlnie, de amiben élünk, az a sokaság világa, ami a felhalmozódó hibák miatt  
saját súlya alatt összeroppant, majd felrobbant, barbár lett, halott és tudatlan, és ebből a gödörből kell kimásznunk,  
úgy, hogy a maradékot felhasználva élhetővé tesszük ezt a viharosan halott káoszt, ami körbevesz minket. Amit ma 
építesz, az lesz holnap a Te örökséged, és lehet, hogy mások mást és máshogy akarnak, de ha tetszik, ha nem a saját 
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életed teremtője alapjában véve Te vagy, akár vállalod ezt, akár nem.
Nos, mi az Egyetemen a tudomány irányába igyekszünk. Jelenleg még az evolúciós elméletet, és a teremtés 

elméletet  is  tovább kell  kutatni,  mert  a  jelenlegi  tanok nagyon  hiányosak.  Tudásunk olyan,  mintha  egy nagy 
katasztrófa  után a  hamuvá égett  könyvtárból  csak néhány lap maradt  volna meg.  Nos,  kénytelenek leszünk a 
sehonnan be nem szerezhető, hiányzó lapokat újra írni.

A jelenlegi távcsöves mérések alapján a csillagászok azt mondják, a világ egyetlen ősrobbanásból jött létre, úgy  
13milliárd évvel ezelőtt. Azért mondják ezt, mert a többi robbanást nem látják a távcsövükkel. De egy ekkora  
robbanás nem jön létre pusztán a semmiből. Valaha hosszú időkön át létezett világokban felhalmozódott hibák 
vezettek kisebb robbanásokhoz, amiket egyre nagyobbak követtek, és most ott tartunk ahol. Jajjj de nehéz lesz  
felnyalni a tejutat, jaj de nehéz! Márpedig ez a káosz mindenünket elemésztheti, ha nem ismerjük meg, és nem 
tanuljuk meg élhetővé tenni. Kezdjük el kicsiben, és ügyeljünk arra, hogy az építésből nehogy pusztítás legyen,  
aztán majdcsak megtanulunk a nagy dolgokkal is bánni! Ó de sok munka van még hátra, mire újra fel tudjuk építeni 
a vízen úszó Smaragdvárost, ami nem a halott kőtől vagy a festéktől smaragd színezetű, hanem a benne termő, 
táplálékot  adó  növényektől.  Mert  akár  tetszik,  akár  nem,  civilizáció  nem  alapozható  halászatra,  vadászatra,  
gyűjtögetésre,  hanem minden táplálékot  úgy kell  megtermelni  termeszteni,  mert  amíg az ember  ember  marad,  
szüksége lesz ennivalóra, de nem foszthatja ki a természetet ezért, hanem a növényeinek is kénytelen lesz házakat  
építeni, ha máshol nem marad hely, akkor az Óceánon, mint annak idején, Atlantisz idejében...

Talán valaki majd folytatja...

A Követ 2020.08.18.-.

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