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Please translate

Diagnózis
Tehát a képek alapján már Ti is láthatjátok, de javítsátok ki, ha tévedtem: Országunk jelenleg olyan, mintha valaki  
annyira túlette volna magát, hogy felcsússzanak a belei az agya helyére, ahonnan a bélügy miniszterek mindig  
biztosítják, láthatatlan névtelen fegyveresekkel,  hogy,  független attól,  hogy kire és mire szavazol,  az átnyomni  
kívánt törvényekhez meglegyen a megfelelő többség, és ezután a bél és hadügy miniszterek tetszése szerint,  a  
végbél alá rejtett pénzügyi tárca annyi matricát nyom, ami fedezi a fegyveres szögesdrótos kiadásokat. Láthatod,  
hogy egy ember ekkora elváltozásba már rég belehalt volna, de az Ország sem húzza sokáig, és elkerülhetetlen az 
összeomlás,  ha  nem pakoljuk  vissza  a  dolgokat  a  helyükre!  Tisztelt  ellenzék:  Azokkal,  akik  olyan  gyengék 
matematikából, hogy még be is bizonyítják, hogy a kevesebb mint fél az több mint kétharmad, és mást sem tudnak,  
csak sorosozni, azokkal nem érdemes vitatkozni, és nekik nem a Parlamentben a helyük.

Tisztelt Ellenzék!
A Kormány  magától  képtelen  visszanyomni  a  helyére  az  agyába  felcsúszott  beleit,  ezt  nektek  kell 
megtenni! Lehettek Ti is Ország Doktorok, ha megtanuljátok azt, amit kell, és észreveszitek, hol és mi az,  
ami nem oda való, és nyilvánvalóan változtatni kell rajta, de ami megfelelően jó azt ne javítsuk meg, 
nehogy elromoljon.

Terápia
Tartsátok magatokat a tüntetésen született öt ponthoz, és közvélemény kutatásokkal mérjétek föl, mire van még 
szükség.

Az erdészet helyett csupán facsemete taroló telepeket tartó, néhány uncia aranyért mindent föltúró, 
környezetpusztító,  túlpörgetett  hadigazdaság  talán  javítható,  de  mindenfelé  összeomlások 
várhatóak!  No,  és  ott,  ahol  még fel  is  fegyverzik  a  bekábított  népet,  mekkora harc  várható  a 
maradék kenyérmorzsákért?

Nos, lehet, hogy ez a Vegas-i kocsmákból kifejlődött rendszer egy amerikainak megfelel -ahol feldarabolva, árokba  
hajigálják  azokat,  akiknek  nincs  elég  matricájuk,  vagy rosszat  mernek  szólni,  de  egy civilizációban  ez  nem 
engedhető meg,  hanem szükséges egy pontos gazdaság-követő rendszer, ami értéknövekedést  (deflációt)  hoz a  
gyenge pénznek, nincsenek hullák a végén, és nem azt a célt  szolgája, hogy egyeseknek sokkal több legyen a 
tömegek kárára. Lehet valaki gazdag, de azt ne mások kárára tegye!

A Szocialistákat felkérjük, hogy szorgalmazzák:  minden nagyobb kórház előtt  legyen egy anyagcsere készülék  
konténer,  ami  egy fűtött  doboz,  egy  fertőtlenített  klotyóval  kezdve,  amit  egy  fürdőszoba  követ  mosógéppel,  
szárítóval, ahol az összefagyott hajléktalant szükségletei elvégzése után, elég meleg vízben meg lehet fürdetni és a  
ruháit is ki lehet fertőtleníteni, majd a doboz végén kap forró teát, némi pogácsát, kekszet, vagy nápolyit, hogy 
aztán saját lábon is, megfelelően tisztán, tovább tudjon menni a kórházba, mert azt nem engedhetjük meg, hogy egy 
magát már tisztán tartani képtelen, ki tudja honnan jött  baktériumtelep befertőzze az egész kórházat.  Az orvos  
döntése, hogy kiket irányít a hajléktalan fürdőbe, kiket a fodrászhoz, és kiket küld kezelésre.

Hazudhatjuk azt, hogy mennyire jól vagyunk, de előbbre csak akkor jutunk, ha szembe nézünk azzal, mennyire  
pocsék a helyzetünk. Gazdagoknak, szegényeknek, sokaknak, sok böjt és sétálás ajánlott.

Legalább próbáljuk meg! Hátha sikerül néhány dolgot helyre rakni! Nem árt az óvatosság, de várható, hogy néhány 
helyen eldurvul a helyzet! Ez nem fájdalom mentes beavatkozás, de ne feledd! A kormányon lévőknek is jót tesz, 
ha nem érnek a beleik az agyukhoz!

Ezt a receptet már nektek kell  pontosítani,  a részleteket kidolgozni,  és nektek kell  visszaterelni Országunkat a  
tisztességes keretek közé!

Rajtatok múlik, dudál-e még műanyag dudával 12 dudás egy csárdában, vagy sem, aztán ki tudja, kaphattok-e  
valódi állumínium koronát, vagy inkább savállót, vagy sem!?. Hol a KÓDEX helye?

AZ OD tanai és útmutatásai alapján, a Követ 2018.12.24.
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Útmutatás az Ellenzéknek!

Helyzetértékelés
A decemberi sétáltatásokkal talán már elértünk annyit, hogy a kormánybácsi nyuszija tavasszal ne tudjon túl ronda 
tojásokat tojni.
Amiatt  ne  aggódj,  hogy nem lesz mi  ellen tiltakozni,  mert  amíg a  hatalmon lévők a beleikkel  gondolkodnak,  
úgysem tudnak tisztességesen törvényt hozni.
Sajnos az idő nem a sétálásnak kedvez! A téli napforduló ugyan decemberben van, de a maci a málnásban csak  
január közepén fordul meg, mert addig a Föld ezen része több hőt sugároz ki, mint amennyit a Naptól kap. Ezért a  
leghidegebb itt a január. Ha mindez nyáron történik, már forradalom lett volna belőle!

Célok
Nincs  együttműködés  közös  célok  nélkül.  Most  elsődleges  cél  a  kormány  őrületei  elleni  tiltakozás,  de  a  
kormányváltáshoz  az  nem  elég,  hogy  a  kormány  őrültségeit  ellenzitek,  ki  kell  dolgoznotok  a  hosszú  távú  
együttműködés céljait, de ne kövessétek el azt a hibát, hogy Ti is rendőrségi és katonai célokkal helyettesítitek a  
tisztességes célokat!

Támogatások
Hosszú távú programokhoz támogatás kell, de különböztesd meg a neked járó fizetést a hitelezéstől! Most be kell  
osztani minden fityinget, és ha valaki úgy jön oda hozzád, hogy lesajnál és azt mondja, na jó adok egy kis pénzt,  
majd  visszafizeted,  ha  megbuktál,  mert  úgysem  tudod  teljesíteni,  titokban  lehetetlenné  tett  elvárásaimat:  az  
lekötelezés! Ugye, így támogatta a kormánybácsi a kicsik kampányát! Kormánybácsi nem akarja, hogy leváltsák, 
ezért még a tévét is megszerezte magának, hogy aztán minden eredményedet lerabolja, és szakértő módon azt  
hazudja, minden eredmény az övék, és minden hiba a tiéd! Nos, akkor milyen pénzeket fogadhatsz el? Ha valaki  
úgy jön oda hozzád, hogy eddigi eredményeid alapján ez neked jár, és támogatom a programod, még akkor is, ha  
bele  buksz,  és  nem  várom,  hogy  vissza  fizesd,  akkor  azt  már  támogatásnak  lehet  nevezni!  Na  ilyet  a 
kormánybácsitól nem fogsz kapni, legfeljebb cégektől, de kár, hogy ebben a környezetpusztító gazdaságban a csőd 
és lepusztulás szélén, egyetlen cég sem tud normálisan működni, úgyhogy túl sokat ne várjál! Ossz be minden 
fityinget, míg vissza nem szerzed azt a pénzügyi tárcát, amit kormánybácsi ravasz húzásokkal tőled nyúlt le, hogy 
szögesdrótosítsa Európát!

Ami ellen tiltakozunk
Most  mesélhetnénk  arról,  hogy  egy  jól  fejlett  elektronikus  rendőrállam  hányféle  módon  csinálhat  rabot 
ártatlanokból, és hányféle módon csinálhat hullát a rabokból, anélkül, hogy észre venné mit tesz, és bármi lelki  
furdalása lenne, de sajnos, nem lenne elég a hely, hogy mindezt leírjuk. A katonai diktatúrákat pedig jobb, ha most 
nem is emlegetjük.

Amiért dolgozunk
Egy olyan Szociális alapokon nyugvó Demokratikus, Liberális, Párbeszéd alapú társadalom, amiben lehet néhány 
pillanat, Momentum, amiben néha Együtt legalább jól is érezhetjük magunkat, és a Kutyáknak is jut valami A Mi 
Hazánkban,  és  bocsánat,  ha  ebben  a  felsorolásban  most  sokakat  kihagytam,  de  az  Ellenzéki  Kormány  név 
választásánál arra kell törekednetek, hogy azt az egyszerű ember is ki tudja mondani, és arról az ellenzéki jelző  
lecsatolható legyen, mikor eljön az ideje.

A verseny megnyerése
Valamikor  régen,  természet  búvárnak  készültem,  és  a  természetet  akartam  tanulmányozni.  Persze, 
tanáraim,  szüleim  és  edzőim,  ezt  saját  módjukon  megértve,  egyből  tudták,  ennek  a  gyereknek 
tájékozódási futónak kell mennie! El is mentem néhány versenyre, hogy lássak magam is, mohát, zuzmót, 
erdei egeret stb., de a fene se keresgette túl sokat azokat az erdőbe dugott bójákat. Nos, nem én nyertem a 
versenyt, mikor csigaházakkal vagy gombákkal a kezemben gyalogoltam a célba. Ami pedig titeket illet: 
Nem kell minden versenyt megnyerni, és nem kell szégyellni, ha néhány helyen csupán a futottak még 
kategóriában szerepeltek! Nektek még nagyon sok reklámtáblát akarnak majd a hátatokra aggatni, hogy 
olyan  célokért  küzdjetek,  amikről  fogalmatok  sincs!  Nektek  kell  eldönteni,  milyen  célokért  vagytok 
hajlandóak dolgozni, és időben és prioritásban hogy osztjátok be a teendőket, de általában, egyikőtöknek 
sem kell megfelelni a kormánybácsi tévéjében szereplő nagyokosok elvárásainak! Csak azokat a célokat 
érhetitek  el,  amiket  valóban  magatokénak  tartotok,  és  tesztek  is  azért,  hogy  elérjétek.  Semmiféle 
megtorlás nem lehet értelmes cél, de ki tudja, kit hogyan veregetnek még hátba, viszont, a kormánybácsi 
mögött is ülhetnek értelmesek, együttműködésre hajlandóak, úgyhogy nem kell mindent megtámadni!
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Helyzetkép decemberben

Műsorkezdésre várva

A diktor bácsi ajándéka a fa körül

Az ellenzék hibáinak folyamatos ismétlése helyett, élő műsor a tévében

Köszönjük a képeket!
(Igen, a másik tévében volt a nagyobb balhé, de majd Ti pontosítjátok a történteket.)

Ezeket a pontokat akarták beolvastatni a közmédiában:
a rabszolgatörvény azonnali visszavonását,
kevesebb rendőri túlórát,
független bíróságokat,
Európai Ügyészséget,
független közmédiát.
Egy sztrájk drága dolog, de egy sztrájk januárban sokkal olcsóbb, mint egy fegyveres forradalom tavasszal! 
És ki tudja, mi lesz a mérgedő sebekből, ha tovább várunk?
Nektek több képetek van, Ti következtek! AZ OD tanai és útmutatásai alapján a Követ 2018-19
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Javasolt sztrájk
Hadd ne keljen a melósnak túl  sokat  sétálnia a leghidegebb hónapban,  de lehet,  hogy ez dupla munka lesz a  
vezetőségnek, miközben elgondolkodhatnak a következőkön:

• Az egy tál leves két fogás elve alapján jár-e mesés fizetés a vezetőségnek ott, ahol a melós 
kilátástalanul, épphogy eltengődik?

• Mennyit alszik az a melós vidéken, aki a kötelező túlóra után csak több órás gyaloglással tud 
hazamenni, mert sok busz nem jár arra, ahol a madár sem jár?

• Érdemes-e  éhbérér  olyan  cégnél  dolgozni,  vagy  szükséges-e  némi  változtatás  ott,  ahol  a 
túlpörgetés eredményeként 70% fölé is emelkedhet a selejt arány, de a melós minden nap 
szippanthat  a  fluor  tartalmú  forrasztóvíz  gőzéből,  vagy  egyéb  fura  vegyszerekből,  mert 
elszívóra és környezet barát légtisztítókra nincs pénz? ...stb. …

A sztrájk sokba kerül, és lehet, hogy sok mesés fizetés leapad majd, de nem okoz nagy károkat, ha a túlpörgetett  
környezetpusztító gazdaságunkkal most még nem zsigereljük ki, írtjuk ki környezetünket és talán még később sem!

Tisztelt ellenzék!
Valószínűleg, Ti még rengeteg hibát fel tudnátok sorolni, de ne felejtsétek a vidéket és a határon túliakat sem!  
Nektek  most  nagyon  sokat  kell  sétálnotok,  hogy a  vidéki  városokban  és  környékeken  is  megszervezzétek  a 
sztrájkot,  és  az  ezzel  kapcsolatos  programokat,  ha  eredményeket  akartok  elérni!  Valahogy  talán  kihúzzuk  a 
leghidegebb hónap végéig, de aztán nektek kell újratervezni a rendszert!
A 7T7 rendszerben említett egy tál leves két fogás elve segíthet megérteni a tisztességes és tisztességtelen bérek 
közti különbségeket:

Rajtatok áll, mit hogy szerveztek, de óvatosan, mert ha már a tévé-diri is mini magánhadsereget 
tart a diktor mintájára, ki tudja, hány fegyveres földalatti nagy-uraság alakulhatott már ki, a mi 
kis Országunkban?!.

Javasolt gyakorlat
Ha a szádat kissé felfújod levegővel és hirtelen kinyitod, majd hirtelen becsukod, akkor pattogós hangokat ad ki.  
Ha a káderek, vagy diktorok beszélnek, jelezheted ezzel a gyakorlattal, mennyit ér az üres süket-dumájuk!

A rendszer újratervezésénél  nem kell  figyelembe venni olyanokat,  akiknek gulyásból van az eszük, és minden 
mondatuk azért van, hogy Titeket elgáncsoljanak. A népbutítóknak köszönhetően, még nagyon sok embert kell  
korrepetálni valós adatokkal. Reméljük lesz annyi támogatótok, hogy a kormány agyába felcsúszott, nem oda illő 
szerveket  vissza tudjátok nyomni  a helyükre,  és sokat  kell  még dolgoznotok azért,  hogy később magatok felé  
húzhassátok a kormányváltót!

4

Az egy tál- két fogás, két fogás - egy tál elve:

Még Öreganyánk is tudta: nem tagja a családnak, a csoportnak, vagy a vendégségnek az,  
akit  még  egy  tál  levessel  sem kínálnak,  mikor két  fogás  is  jut,  pláne,  ha  desszerttel 
tarkított  több  fogás  is  jut  az  asztalra,  és  nem  tagja  a  családnak,  csoportnak, 
vendégségnek  az,  aki  több  fogást  és  desszertet  is  kíván  magának,  miközben  a  többi 
éhezik! Ezért ahol a melós órabére 5 pénzegység, ott a vezető igazgatója sem kereshet 
átlag 10 pénzegységnél többet, mert ők egy cég, és egy országon belül, még a területi és 
vezérigazgatók órabére sem lehet több 20 pénzegységnél, amíg a melósnak nem tudnak 
többet  fizetni,  és  arra  törekszünk,  még  multinacionálisan  se  legyen  fele-duplája 
különbségnél nagyobb, a melós-melós, vezető-vezető, stb. fizetés különbség az országok 
között, mert a nagy különbség akár népvándorlást is indíthat!



Mit szeretnénk?

Civilizációt?
Rendőrállamot?

Katonai diktatúrát?

Hol vagy a fenti ranglétrán, és hová akarsz jutni? Ne felejtsd, mit szeretnél, és azért tevékenykedj, még akkor is, ha  
a rabok már el sem tudják képzelni, létezhet-e olyan, hogy szabadság!

Tisztelt Ellenzék!

Bármit tesztek, a diktor kormányának enyves kezű szókiforgatói ismét megpróbálják majd bebizonyítani,  hogy 
minden elért eredmény az ő érdemük, és minden hibáért Ti vagytok okolhatók, de ne felejtsd, a melós bére nem a 
mészárszéknek jár! A dal pedig csak akkor szép, ha nem hamisan dalolják! A tévé pedig jól teszi, ha a bebizonyított  
hülyeségek ismétlése helyett, néha élő műsort is sugároz!

Jelen adatok alapján nem vádolhatjuk a diktort és bandáját tömeggyilkosságokkal, és reméljük nem is lesz belőlük  
hóhér  vagy áldozat.  Bízunk  benne,  hogy az  esetlegesen  megüresedő  napok,  elegendőek  lesznek  ahhoz,  hogy 
megtaláljuk a békés rendezés lehetőségeit, de ennyi átverés után, erre már nincs garancia!

A tévészerelés dokumentációi,
AZ OD tanai és útmutatásai
A látottak és hallottak alapján

A Követ 2019.01.01.

Ti következtek! ...
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Minősítés

Gondolatok a vallási üldöztetéséről:
Nincs az a vásott kurva a világon, aki úgy tudna nyavalyogni az őt ért bántalmazásokról, mint az egy vezér alapú  
Noe hívek a saját üldöztetésükről. Már pedig a természet törvényei szerint, az emberrel csak az történik, amit maga  
is tesz másokkal. Ahhoz, hogy valakit üldözzenek, szükséges az, hogy maga is elüldözzön valakiket. Márpedig a  
vallásosak hajlamosak arra,  hogy mindent elüldözzenek,  ami nincs benne a szentírásukban. Nos, lehet,  hogy a 
kocsonyagomba alapú, tehén mentes, tehén ízű, húsmentes, hússzerű pogácsával készített vegaburger receptjét nem 
tartalmazza a szentírás, mégis, lehet, hogy a kocsonyagomba alapú, tehén mentes, tehén ízű, húsmentes, hússzerű 
pogácsával készített vegaburger, remény lehet az éhezőknek, amit ha szőlőszörppel fogyasztanak, az a sörökkel 
borokkal ellentétben, nem okoz elbutulást! Ezért lehet, hogy a vegaburger és a szőlőszörp nem feltétlen az ördögtől 
való  dolog!  És  azokat  az  országgyűlési  képviselőket  pedig,  akik  másképp  is  mernek  gondolkodni,  nem kell  
feltétlenül  fegyveres  biztonsági  őrséggel  kidobáltatni  a  tévéből,  hogy már  megint  valami  részeges  vallási  izét 
rakjunk a műsoridejük helyére, ahol a kábszerről való leszokás bizonyítja az istenség hatalmasságát.
Nos, akár tetszik, akár nem, jelenleg van egy fenntarthatatlanul környezetpusztító, katonai világgazdaságunk, amit  
vallási agytumoros, katonai diktatúrás, rendőrkormányokkal akarnak mindenkire egységesen rákényszeríteni, és ez 
nem vezet másba, csak halálba és pusztulásba! És ennek egyik oka az, hogy a papok még mindig nem hajlandóak 
megérteni, hogy a megváltó korában, azt a néhány ezret még meg lehetett etetni halászatból, de néhány milliárdnál  
már nem alapozhatunk arra, hogy kihalásszák és kizabálják még az Óceánokat is, aztán maguk is éhen pusztulnak,  
mert környezetpusztító gazdaságaik génmanipulált vetőmagjai és kentaur, sellő, minotaurusz vagy szadista módon 
kétfejűre  operált  kutya  módszerekkel  nemesített,  vadgyökérre  oltott  mag  nélküli  gyümölcsfa  torzszülöttjeik,  
egyszer-csak felmondják a szolgálatot, aztán beindulhat még a kannibál öldöklés is az utolsó morzsákért!
Márpedig, ennyi emberhez, már nem elég egy Király! A mennyek felett, a világűrben pedig, nem szokás disznót  
lovat vagy tehenet vágni, mert az ott nincsen! És nincsen szükségünk arra, hogy hóhér bitorló fegyveres katonai  
rendőr tolvaj banda védelmezzen minket! Mert nem az a biztonság, mikor már senki nem mozog, mert mindenkit  
agyonlőttek a pusztítók!
Persze, nem az a gond, ha egy vallási vezető beleszól a Királyok dolgába, de jelenleg a hiba lista  
hosszabb, mint az ami elfogadható! A fegyveresek pedig, előbb utóbb, ki akarják najd próbálni 
valakiken legújabb fegyvereiket is! Lehet, hogy pont Te rajtad?

Amit Mi ajánlhatunk:
A leírt receptek szerint, egy környezetkímélő gazdaság, felesleges pusztítások és szadista típusú eljárások 
nélkül,  amit a szakértők véleményét is  figyelembe véve,  hercegek, hercegnők,  ki  a mekkora Királyok és  
Királynők  irányíthatnak,  népük  akarata  és  elfogadása  szerint.  A Mi  rendszerünk  ugyan  nem  feltétlen 
tartalmaz pártokat, de az sincs kizárva, hogy a pártok válasszanak maguknak Királynőket, Királyokat.

A célok
A cél nem az, hogy mi ellenzékiek teljesen egységesek legyünk, mint egy hadsereg, ahol az egyenruhába 
bújtatott  parancsvégrehajtó  egyén  teljesen  elveszíti  egyéni  arcát!  Mi  nem  rendőrállamot,  biorobot 
hadsereget vagy katonai diktatúrát akarunk, és nem baj, ha mindenkinek egyéni az arca, és mások a céljaik! 
Az együttműködéshez csupán az szükséges, hogy legyenek közös céljaink, és ezeket meg is találjuk, ezekért 
képesek legyünk együtt dolgozni, és a célokat úgy összehangolni, hogy lehetőleg minél kevesebb ütközés és  
törés legyen! Nincs abszolút sorrend, és lesznek még fájdalmas ütközések! A lényeg, hogy ezek miatt ne  
váljunk  egymás  ellenségeivé,  hanem  tovább  tudjuk  folytatni  az  együttműködést,  mindaddig,  amíg  a 
jelentősebb  ellentéteket  eltávolítva,  eljutunk  odáig,  hogy  egy  kedvezőbb  tervezetet  le  tudjunk  rakni  az 
asztalra. Nem gond, ha valaki nem emlékszik fejből, a tüntetésen született öt pontra! Az csak egy zűrzavaros 
körülmények közt született öt pont, amit további felmérésekkel módosítani, bővíteni kell, és ahogy az idők 
változnak, úgy a célok is változhatnak, de csak akkor mellőzd a régi célt, ha beteljesült, vagy van helyette egy 
használhatóbb  cél,  vagy  ugyanannak  a  célnak  egy  pontosabb  megfogalmazása.  Kormányra  azok 
kerülhetnek, akik elég széles látószöggel, képesek lesznek fenntartani az együttműködést egészen addig, míg 
az asztalra lerakott paktumok használhatóbbak lesznek és több lehetőséget adnak a jelenlegi begyöpösödött 
félkatonai rendőr diktatúránál. Ha kell, használd a recepteket, én részemről, jelenleg, ennyi kiírását tudom 
nyújtani, de egyikőnk sem fogja sokra vinni, ha hagyjuk, hogy választási csalásokon alapuló, egyenruhába 
bújtatott, hozzá nem értő karhatalom, kénye kedve szerint hozza a törvényeket, az erő és az erőszak jogán, 
miközben minden pénzünket katonai célokra költik, hogy szögesdrótos haláltáborrá változtassák Európát, 
ahol  a  részecske  gyorsítók  jóvoltából,  lassan  már  nem  csak  atombombával,  hanem  még  az  annál  is 
veszélyesebb antianyaggal is lehet fenyegetőzni! Nekünk más irányt kell választani! A civil fegyvertelen!

Tietek a pálya, Ti következtek!... A Követ 2019.01.06.
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