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

Please translate, and tell Them...
Nem tudom minden érintett félnek elküldeni, légy szíves küld tovább

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

A Koronavírus járvány kezelése
AZ Országdoktor receptje

… Én, aki AZ vagyok, most megmutatom neked a járvány valódi okait …
Lehetsz Te is AZ Országdoktor, ha megérted az alapvető okokat és az okok alapvető kezelési módjait. Első 

feladatod, értsd meg a recepteket, tudd ezeket a recepteket lefordítani és átformálni a saját Országodra, és legyél Te 
is követ, és tanítsd meg a többieknek is a helyes módszert...

Tévhit vagy Tudomány?
Leleplezzük az álhíreket!

Mért  kellett  korona  vírusnak  elnevezni  a  mezei  nátha,  kínai  változatának kórokozóját?  Nos,  ha  azt  
mondanánk a fürdőzőknek, hogy ne menjetek strandra, mert lehet, hogy náthásak lesztek, ezzel nem lehet az 
adófizetőket  eléggé  megijeszteni,  ahhoz,  hogy  a  diktátorok  újra  hadi  állapotot  hirdessenek,  és  rekord 
összeget  raboljanak le  az  adóhivatalból,  de  ha mindezt  elnevezzük koronavírusnak és  tudományosan,  a 
közember számára ellenőrizhetetlen módon, sokkal nagyobb pánikot keltünk, mint amekkora baj van, ez 
már  elég  a  diktátorok  és  hadseregeik  felhizlalásához!  Csak  a  mi  kis  országunkban  3billió 
pénzegység fegyveres elrablásáról van szó! Mennyit ült a viszkis rabló néhány millióért? Pedig, 
még  fegyvert  sem használt!  A billió:  az  milliószor  millió!  Láthatod,  hogy  a  teljes  kormány  és  katonai 
vezérkar, együtt sem tudná, életfogytiglan leülni, az ekkora sikkasztásért és rablásért járó büntetést!

 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!

Tehát  nem azt  állítjuk,  hogy  nincsen  járvány,  mert  náthás  emberek  mindig  is 
voltak és lesznek is, csupán azt állítjuk, hogy a fegyverkező diktátorok és csatlósaik a 
járványt  felnagyítva,  túllihegve  akarnak,  rekord  összegű  adót  kicsikarni  az 
adófizetőktől, ami valójában, nem más, mint hihetetlenül hatalmas méreteket öltött, 
közönséges fegyveres rablás!

Nos,  a  mi  kis  Országunkban,  az  Üres  ünnepek  alatt,  ha  kimentél  az  utcára,  láthattad,  milyen  ez  a  
demokráciának hazudott, fél-náci, vaskeresztény, katonai rendőrdiktatúra valódi arca! Az utcán mást sem 
látsz csak rendőröket és rendőrautót! Az értelem már elmenekült ebből az országból, az iskolák bezáratva! A 
szellemi színvonalat, a szorgalmasan büntető rendőrautó eszéhez mérten lebutított, üres egyház szolgáltatja,  
miközben minden bűnt egy járványra kennek. Bizony, bizony, büntetni kell, még a beteg öregasszonyokat is, 
ha  ki  mernek  mozdulni,  mert  sokba  kerül  ennyi  csili-villi  rendőrautót  eltartani!  Nagyon  fontos,  hogy 
észrevedd!  Mindez  nem  a  járvány  miatt  van,  a  járvány  már  csak  következmény!  Természeti  
törvényszerűség: ahol a bűnöző diktátorok fegyverkeznek, ott előbb-utóbb lesz valami csetepaté, kisebb -  
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nagyobb háború, amit  halál  követ és a halál  után kialakuló betegségek, amik általában a sebesültekben 
tenyésznek  ki.  Hogy  a  lepra,  a  pestis  a  spanyol  nátha,  vagy  a  koronavírusnak  keresztelt  kínai  nátha 
rothasztja-e tovább a fegyverkező diktátor híveit, szavazóit és a velük érintkezőket, az már részlet kérdés. 
De a sorrend akkor is ez volt a mi országunkban is: A diktátor és fegyverkező bűnbandája az államkassza 
éveken át történő kifosztásából, egyre nagyobbra hízott. Nem a bevándorlók miatt, hanem, a diktátor már 
jóval  azelőtt  fegyverkezett,  mielőtt  a  bevándorlók megjelentek volna!  Ezután,  a  diktátor,  a  köztársasági 
elnök, a házelnök stb. szemhunyása mellett, és kéz kezet mos alapon, hogy a hadsereg hol csetepatézott, és  
hogy hová dugták hulláikat,  azt  jól  eltitkolták.  De  az eltemetett  bűn már messziről  bűzlik,  pláne,  ha  a 
nagyhatalmak diktátorai is ugyanazt csinálják, mint a kis hülyék, és a diktátorok eltitkolt, halálos bűzében 
kitenyészik a betegség.

AZ Országdoktor az Országot gyógyítja!
Mit tehetünk ilyen helyzetben?

Hát persze, hogy már egy kis nátha is elviszi a beteg öregasszonyt. Amúgy sem kellett már senkinek, és  
már ennie sem volt mit, a fűtésről pedig inkább ne is beszéljünk. Nálunk a gázszerelő abból lesz milliomos,  
ha nem dolgozik,  hanem elmegy kormánypárti  pénznyelőnek,  Te meg szerelheted a saját  kazánodat,  ha 
fűteni  akarsz.  Sajnos,  mivel  az öregasszonyok nem tudnak gázt  és  fűtést  szerelni,  még egy kis  nátha is 
elviheti őket a fagyos, hideg teleken. Így pusztít a koronavírus a mi országunkban.

Nos, egyetlen reményünk van: A Civilizálódás
Nem, nem, az orvosok pénze nem arra való, hogy szögesdrótra költsék! Nem, nem kell tankot venni a  

nyugdíjrendszerből! Nem, nem kell az iskolák pénzét gépfegyverekre és katonai repülőkre költeni! Mikor 
takarodnak már el végre azok a szemétre való katonai rendőrkormányok, akiknek ezt még magyarázni kell?

A Diktátort és fegyverkező bűnözőit ki kell rúgni a kormányból, és becsületes, civilizált vezetőket kell 
helyettük  választani.  A diktátor és  tévéje  által  kisajátított  demokrácia  valamint  a  diktatórikus  katonai  
rendőrállam szintjéről, fel kell fejlődni a valódi demokrácián alapuló, valódi civilizációs szintig! Az iskolák 
pénzét  vissza  kell  adni  az  iskoláknak,  a  nyugdíjasok  pénzét  a  nyugdíjasoknak,  aztán  mikor  az 
Orvostudomány is  visszakapja a neki  járó juttatást,  a sok olcsó kuruzslás és barkácsolás közt,  talán fel 
tudnak majd mutatni valamilyen hatékony gyógymódot is a nátha ellen, még akkor is, ha az kínai nátha!

Nos,  nem akarunk bűnbakokat  keresni,  az  nem az  Országdoktorok  feladata!  Nekünk egyenlőre  elég 
annyi, ha ekkora sikkasztás és fegyveres rablás után, önként lemondanak azok a diktátorok és fegyveres 
bandáik, akik csak katonai rendőrállamokban tudnak gondolkodni, és átadják a helyet olyan vezetőknek, 
akik valóban a civilizációért dolgoznak, és megértik, hogy társadalom militarizálása vagy civilizálása két 
ellentétes irány. A militarizálás háborúba és pusztulásba vezet, míg a civilizálódás valódi esély az életre! A 
diktátorok pedig  jobb ha  tudják:  aljas  jó-szándékkal  a  militarizálás  és  a  háború 
irányába vezetni egy Országot, olyan bűn, amiért akár életfogytig büntetést is lehet 
kapni! Szerinted a Te Országodban is ki kell rúgni a kormányból a fegyverkező kis-
diktátorokat?

Persze, ha a diktátort és vezérkarát megkérdezed, azt fogják mondani, nem is történt rablás, mert ezek a 
szögesdrót eszű pusztító barbárok, teljesen természetesnek tartják, hogy az adófizetők pénze nekik alanyi  
jogon  jár,  azokat  pedig  lelövetnék,  akik  azt  követelik,  hogy  számoljanak  el  a  pénzzel.  Tisztelet  a  
kivételeknek, akikben esetleg felmerül, hogy a hadsereg sem fegyverkezhet és gyilkolászhat tetszése és kénye 
kedve szerint!

AZ Országdoktor az Országot gyógyítja! 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!
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A valódi gyógymód

Mint már említettük, egyetlen reményünk van: A Civilizálódás. Nagyon ideje már, hogy az erőszak alapú 
katonai rendőr-államok szintjéről felfejlődjünk, az első sorban józan ész alapú civilizációkig. Mint ahogy azt 
már  más  receptekben  említettük,  a  fegyveres  erők  képviselői  túl  közel  állnak  az  erőszak  alapú 
rendszerekhez,  ezért  nem  fogadhatóak  el  civilizált  vezetőknek.  Persze,  nem  kell  feltétlen  magas  
iskolázottság! Nem árt egy diploma, de válhat jó és civilizált vezető, akár egy pékből, egy kőművesből, vagy  
egy gyári munkásból is. Ami azt illeti, még egy kukások érdekszövetségének vezetése is többet ér, egy katonai  
rendőrállamnál.  Ahogy azt  már más  tanulmányokban említettük,  nem feltétlen az egy vezér,  egy  vezető 
alapú rendszerekkel van a baj! Még az egy vezér alapú rendszerek is lehetnek tisztességesek, de csak akkor, 
ha a vezér nem egy rosszindulatú fegyverkező őrült, hanem elfogadhatóan civilizált vezető. Nekünk van egy 
vázlatunk, egy Atlantisz mintájú, környezetkímélő gazdasággal és Smaragdváros mezőgazdasági rendszerrel 
rendelkező,  demokratikus  Királyi  Köztársaságról,  ahol  civilizált  módon  összeegyeztethető  a  királyság  a 
demokráciával. Jelenleg ez a rendszer tűnik a leginkább megvalósíthatónak, de bármilyen más rendszer is  
elfogadható  társköztársaságnak,  ha  megfelelően  civilizált,  viszont  egyetlen  fegyverkező  katonai 
rendőrállamot sem lehet Civilizált társnak nevezni, és valódi vezetői szerepet adni nekik. A civilizálódás esély 
az életre, a társadalom militarizálása pedig a háborúba, a pusztulásba vezető út.

Visszatérve  a  koronavírusnak  keresztelt  sündisznó  vírusra  és  a  náthára:  lehet,  hogy  a  vírus  nem 
közvetlenül okozza azt a váladékot, amit az orrodból a papír-zsebkendőbe szoktál rakni, csak együtt jár a  
vírus a náthával  és  más  kórokozókkal,  de ezt  majd a testek gyógyítói  kiderítik,  ha végre szögesdrót  és  
fegyverek helyett, valódi műszerekre költhetnék a pénzüket. Az az eljárás viszont, hogy a diktátor pánikot  
kelt valamilyen betegségre hivatkozva, hogy így ijessze el, vagy zárhassa karanténba a bevándorlókat: ez  
már bűncselekmény, és a mengele típusú gyógyászat kategóriájába tartozik. Minden olyan eljárást, ami az 
orvostudományt erőszakos pusztításra,  törvénytelen károkozásra használja,  mengele típusú gyógyításnak 
nevezünk, és tájékoztatjuk a diktátort és vezérkarát, hogy amit ilyen módon tesznek, az bűn! Igen, vannak  
terroristák a bevándorlók közt, de azokat nem úgy kell kiszűrni, hogy mindenkit lebetegítünk és karanténba 
zárunk,  hogy  ne  lázadjanak,  mikor,  lenyúljuk az  adófizetők pénzét,  és  szögesdróttal  kizárjuk az  összes  
szegényt és menekültet, mert a busás hasznunkból egy fityinget sem akarunk adni a menekülteknek. Igen, ki  
kell szűrni és börtönbe rakni, józanodni a terroristákat és más bűnözőket, hogy ne tudjanak másokban kárt 
tenni, de ezt nem úgy kell csinálni, hogy az egész Országot börtönbe zárjuk! A Katonai rendőrállam olyan,  
mint egy kifakadó vakbélgyulladás! Vagy kitisztítjuk, vagy kivágjuk a begyulladt vakbelet,  vagy elönti a 
kifakadó  genny  a  szervezetet,  aminek  pusztulás  a  vége!  Vagy  kirúgjuk  a  kormányból  a  társadalmat 
militarizáló, fegyverkező diktátorokat, vagy kifakad és mindent elborít a háború, és neked sem jut más, csak 
pusztulás!

A gyógyulás alapfeltétele
Amint a kormányok világszerte befejezik az eltitkolt bűnözési praktikáikat, megszűnnek a világjárványok 

is!  Az alapvető  cél,  hogy a diktátorokat,  erőszak és  megfélemlítés  alapú,  bűnös  kormányaikat,  legalább 
annyira korlátozzuk, hogy ne tudjanak tovább fegyverkezve, bűnözni, háborúkat gerjeszteni.  A háborúk 
nem maguktól történő dolgok. A háborúkat diktátorok és hadseregeik tartják fent a világban. A láthatatlan 
halálos  matematikai  határok  átlépéséről,  a  háborúk  és  a  betegségek  közti  összefüggésekről,  a  korábbi 
receptekben már foglalkoztunk. Ha valaha is békés,  becsületes,  civilizált életet akarsz,  akkor tegyél  meg 
mindent,  hogy  az  áldozni  kívánó  bérgyilkosok  és  vadállat  diktátoraik,  valamint  más,  általában  vallási 
bűnözők, folyamatosan ki legyenek takarítva a kormányból! És nem engedhetünk meg olyat, hogy a magyar 
disznó diktátor, felsorolhatatlan bűnlajstroma után, még lenyúl, lerabol 3 billiót a fegyveres bűnbandájának, 
és  senki  nem rúgja  ki  a  hatalomból!  Az elsődleges  cél:  megakadályozni,  hogy az  efféle  állami  bűnözők 
további bűnöket követhessenek el. Nagyon, nagyon nagy bűnbanda ez! … 

AZ Országdoktor, a Követ 2020.07.07-14.

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

*** Atlantisz Írott rádió: Ha a zenét megkeresi, akkor hallgathatja is! ***

*** Zene: A. E. Bizottság - Mindez Én Vagyok ***
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