
A Kotta

Talán, még mindig nem hiszed, de akkor is ez a kotta a belépő a galaktikus rendszerekbe, de csak akkor, ha tisztán szól a dal!

ị¡! ị!¡!! ị!!¡Ꞌ!⠇ịꞋ!¡!Ꞌ! ị!Ꞌ!¡!!Ꞌ! ị!!Ꞌ!¡Ꞌ!!⠇ịꞋ!!¡!Ꞌ!! ị!Ꞌ!!¡!!Ꞌ!! ị!!Ꞌ!!¡Ꞌ!!!⠇ịꞋ!!!¡!Ꞌ!!! ị!Ꞌ!!!¡!!Ꞌ!!! ị!!Ꞌ!!!¡ꞋꞋ!⁞

˙˙ ˙˙ ˙˙⠇˙˙ ˙˙ ˙˙⠇˙˙ ˙˙ ˙˙⠇˙˙ ˙˙ ˙˙⁞ị

ị˙ ˙˙ ˙˙⠇˙˙ ˙˙ ˙˙⠇˙˙ ˙˙ ˙˙⠇˙˙ ˙˙ ˙˙⁞ị

Márpedig, malacka macika és sokan mások is, mégis csak azt mondják, szebben szól a dal, ha alábbiak szerint tagoljuk. A kisebb probléma az, hogy 
nincsenek olyan tabulátorok a billentyűzeten, mint a mesterlapon, a nagyobb probléma pedig az, hogy a tabulátort a helyérték alá kéne írni, mert ott az igazi  
helye, de papíron vagy gépelve, csak elé vagy utána írhatjuk. Nos, mi kezdők vagyunk a csillagközi rendszerekben, és gyakorlat teszi a mestert, de mielőtt  
elkezdenénk tanítani másoknak is, meg kéne egyeznünk abban, milyen kottát használjunk, mert az nagyon nagy probléma, ha a tabulátor elmozdul!
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Ha a tabulátor mozog, az csak a csalóknak, szemfényvesztőknek, és olyan diktátoroknak kedvez, akik el akarják hitetni velünk, hogy a választási csalással 
nyert kevesebb mint fele, az több mint kétharmad, és minden pénzt sportrendezvény mögé dugott fegyveres szögesdrótra költenek. Nos, lehet, hogy valaki 
szereti a bűvésztrükköket, mert azokkal el lehet rejteni a nagyközönség elől a hullákat a pincében, de a kotta csak akkor használható, ha teljesen egyértelmű! 
Nos, akkor milyen kottát használjunk?
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A Lokogopédus Mesterlapja
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A Megoldókulcs (hibás)

Tehát akkor hogyan daloljunk?

 BáBiDu  BáDuBiDuBu  BáDuBuBiLáDu Csi  BáLáDuBiDuLáDu  BáDuLáDuBiDuBuLáDu  BáDuBuLáDuBiLáDuBu Csi BáLáDuBuBiDuLáDuBu BáDuLáDuBuBiDuBuLáDuBu BáDuBuLáDuBuBiLáDuBuDu Csi  BáLáDuBuDuBiDuLáDuBuDu 

BáDuLáDuBuDuBiDuBuLáDuBuDu BáDuBuLáDuBuDuBiLáLáDu 
...és...
TiLi TiLi TiLi Csi TiLi TiLi TiLi Csi TiLi TiLi TiLi Csi TiLi TiLi TiLi Zsil Bá

vagy

 Bá  BiDuBáDu  BiDuBuBáDuBu  Csi  BiLáDuBáLáDu  BiDuLáDuBáDuLáDu  BiDuBuLáDuBáDuBuLáDu  Csi  BiLáDuBuBáLáDuBu  BiDuLáDuBuBáDuLáDuBu  BiDuBuLáDuBuBáDuBuLáDuBu  Csi  BiLáDuBuDuBáLáDuBuDu 

BiDuLáDuBuDuBáDuLáDuBuDu BiDuBuLáDuBuDuBáDuBuLáDuBuDu (Zsil BiLáLáDu) 
...és...
Li TiLi TiLi Csi TiLi TiLi TiLi Csi TiLi TiLi TiLi Csi TiLi TiLi TiLi Zsil Bá

Szóval, a dal még mindig nem elég egyértelmű! Hová tegyük a Zsil tabulátort? Ha esetleg készítetek egy olyan kottát, ami ennél használhatóbb, egyértelmű,  
nem jog-korlátolt és tanítható, abból küldhetnétek egyet nekem is!
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A Megoldás

Onnan tudjuk, hogy Macikának és Malackának lehet igaza, mert Bráma Bukta, vagy hogy is hívják azt, aki már több mint ezer éve megtalálta a nullát 
valahol Indiában vagy hol, megmutatta, hogy a számolást nem egytől, hanem nullától kell kezdeni, tehát a nulladik helyérték értéke nulla, és nullaszor 
szerepelhet ott érték, 0*0, majd az első helyen 1*1, aztán 2*2, 3*6 és... 4*24, 5*120 6*720⠇ ...
Tehát a megoldókulcs hibás volt, de ez már egyértelmű:

.:ị ¡!ị! ¡!!ị!! ¡Ꞌ!ịꞋ! ¡!Ꞌ!ị!Ꞌ! ¡!!Ꞌ!ị!!Ꞌ! ¡Ꞌ!!ịꞋ!! ¡!Ꞌ!!ị!Ꞌ!! ¡!!Ꞌ!! ị!!Ꞌ!! ¡Ꞌ!!!ịꞋ!!! ¡!Ꞌ!!!ị!Ꞌ!!! ¡!!Ꞌ!!!ị!!Ꞌ!!!( ¡ꞋꞋ!...)⠇ ⠇ ⠇ ⁞

.:˙ ˙˙ ˙˙⠇˙˙ ˙˙ ˙˙⠇˙˙ ˙˙ ˙˙⠇˙˙ ˙˙ ˙˙⁞ị

.:ị ˙˙ ˙˙⠇˙˙ ˙˙ ˙˙⠇˙˙ ˙˙ ˙˙⠇˙˙ ˙˙ ˙˙⁞ị

kimondva:

 KabakBá  BiDuBáDu  BiDuBuBáDuBu  Csi  BiLáDuBáLáDu  BiDuLáDuBáDuLáDu  BiDuBuLáDuBáDuBuLáDu  Csi  BiLáDuBuBáLáDuBu  BiDuLáDuBuBáDuLáDuBu  BiDuBuLáDuBuBáDuBuLáDuBu  Csi  BiLáDuBuDuBáLáDuBuDu 

BiDuLáDuBuDuBáDuLáDuBuDu BiDuBuLáDuBuDuBáDuBuLáDuBuDu (Zsil BiLáLáDu) 
...és...
KabakLi TiLi TiLi Csi TiLi TiLi TiLi Csi TiLi TiLi TiLi Csi TiLi TiLi TiLi Zsil Bá
KabakBá TiLi TiLi Csi TiLi TiLi TiLi Csi TiLi TiLi TiLi Csi TiLi TiLi TiLi Zsil Bá

Nos, a Kabak  szót általában elhanyagolhatják és nem mondják ki, de akkor is oda értendő, ahol az van, és általában a törteknél használjuk, de mivel nem 
tudunk egyszerre két irányban olvasni, megállapodunk abban, hogy előbb az egészeket olvassuk, majd a Kabak  szóval jelezzük a törteket, amiket visszafelé 
olvasunk.
Na így már egyértelmű, tehát:

!!ị!!¡ !ị!¡ ị.:ị ¡!ị! ¡!!ị!! ¡Ꞌ!ịꞋ! ¡!Ꞌ!ị!Ꞌ! ¡!!Ꞌ!ị!!Ꞌ! ¡Ꞌ!!ịꞋ!! ¡!Ꞌ!!ị!Ꞌ!! ¡!!Ꞌ!! ị!!Ꞌ!! ¡Ꞌ!!!ịꞋ!!! ¡!Ꞌ!!!ị!Ꞌ!!! ¡!!Ꞌ!!!ị!!Ꞌ!!!( ¡ꞋꞋ!...)⠇ ⠇ ⠇ ⁞

Kimondva:

KabakBá  BiDuBáDu  BiDuBuBáDuBu  Csi  BiLáDuBáLáDu  BiDuLáDuBáDuLáDu  BiDuBuLáDuBáDuBuLáDu  Csi  BiLáDuBuBáLáDuBu  BiDuLáDuBuBáDuLáDuBu  BiDuBuLáDuBuBáDuBuLáDuBu  Csi  BiLáDuBuDuBáLáDuBuDu 

BiDuLáDuBuDuBáDuLáDuBuDu BiDuBuLáDuBuDuBáDuBuLáDuBuDu (Zsil BiLáLáDu) KabakBá BiDuBáDu BiDuBuBáDuBu

Hölgyeim és Uraim! Letettem valamit az asztalra! (A jövő zenéjének alapjait.) Remélem nem kell még hét évet várnom, hogy valaki észrevegye, és 
használja! Ennek az írásnak nincs szüksége jogi védelemre! Pláne nincs szükség olyanok védelmére, akik fegyverrel és börtönrácsokkal akarják eldönteni,  
hogy az egy után, a 2*2 mennyi legyen stb....! Nem tudok mindent egyedül eldalolni! ...Önök következnek! … Ti következtek!...

A Követ, AZ a Követ, és nem másik! 2019.04.03.
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Feladat

Tehát most már ki tudjuk dalolni, mi az utolsó dal a cek-zsil-bino előtt és mi következik utána. Néhányan már sejthetik, hogyan adódik a dalokból, hogy 
betelt a pohár, és mi jön utána, és milyen sokára lesz újra változatos! Váltsunk a Te tízes számrendszeredbe, ahol ez kevésbé látszik. Mennyi az a cek-zsil-
bino? kb. 6,2*1023.  (fakt(24)). És akkor most becsüljük meg, mennyibe kerülhet egy Atlantisz Smaragdgyűrű. Elsőként nézzük meg, a követelményeket:

Galaktikus törvénykönyv/fél-intelligens (féleszű) fajok/ember (nem precíz megfogalmazás tökéletlen emberi nyelven)
Kritérium 0: Békés együttműködés, leszerelés, fegyverletétel, háborúk befejezése. Alapvető biztonsági szint elérése, ami ott kezdődik, hogy sehol a bolygón 
nincs háború, népirtás, környezetpusztítás és más pusztítóan barbár, mélyen törvény alatti megnyilvánulás. A népesség felfejlődik odáig, hogy teljesíteni  
tudja a többi kritériumot is. 
Kritérium 1: Egy faj akkor válik intelligensé, ha a nála primitívebb fajok irtása, kizsákmányolása nélkül, valamint a felette állók lelejmolása, lekoldulása 
nélkül, elő tudja magának állítani, alapvető létszükségleteit. Tehát a vadvilág halászata és vadászata tilos, az élelmet pedig úgy kell megtermelni emeletes  
szántóföldeken,  mesterséges  élőhelyeken és  felületnöveléssel,  hogy az  élővilágnak visszaadjuk azt  a  területet,  amit  elvettünk tőle,  és  nem sértjük  az  
életgörbét.  Természetesen,  továbbra is lehet segítséget kérni a főnököktől, de az állandó segélyezett állapotokból fel  kell  fejlődni odáig, hogy olyanok 
legyünk, akik többet tudnak segíteni másokon, mint amennyi segítséget igényelnek másoktól.
Kritérium  2:  Fél-intelligens,  természetvédelmi  területen  élő  emberállatoknak,  akik  képtelenek  megérteni  az  életgörbéket  és  más  összetett  dolgokat,  
engedélyezett a saját kezükkel gyártott eszközökkel történő halászat, vadászat, gyűjtögetés, bottal, kőbaltával, mindaddig, amíg az nem fenyeget ökológiai 
vagy más katasztrófával, de szigorúan tilos pusztító, környezetpusztító eszközöket, (fűrész, fűnyíró, fegyver) adni nekik. Figyelembe kell venni, hogy a  
természetben élők közt lehetnek civilizáltabbak is, mint a városlakók közt, és a természet szeretete nem jelent barbárságot.
Kritérium 3 Egy faj akkor válik intelligensé, amikor magától képes félbarbár rokonait tisztességes keretek felé és azokon belül vezetni, de ha szükséges 
ketrecbe zárhatja, vagy más korlátok közé szoríthatja a pusztító barbár uralkodókat és más bűnözőket. A művelt erdő vadászának szigorú szabályozás mellett, 
engedhető a vadászfegyver, de ez a legtöbb, ami belefér a tisztességes keretbe!
Kritérium 4 Tudományos alapokon kimért, korrekt, erkölcsös Törvény-Kódex Rendszer megtartása, megtisztítva a hóhér, rabszolgatartó, barbár rasszista,  
fasiszta, pusztítóan nacionalista és más bűnöző elképzelésektől. Független bírósági rendszerekkel, fellebbezési lehetőségekkel.
Kritérium  5 Tisztességes  gazdaság  követő  pénzügyi  rendszer  és  környezetbarát  szintetikus  gazdasági  rendszer,  ami  nem  tekinti  nyersanyagnak  az 
élőlényeket, hanem szintetizálni tudja az élettelen nyersanyagokból a szükségeset.
Kritérium 6 Saját  magát  és környezetét  tisztába tudja tenni.  Nem szennyezi környezetét,  hanem fel tudja dolgozni,  újrahasznosítani saját  hulladékát,  
szemetét, melléktermékét.
Kritérium 7 Vallásszabadság, ami magában foglalja a tisztességes, a civilizáltság alapnormáit nem sértő vallások közti szabad választást az egyénnek,  
beleértve azt a lehetőséget is, hogy valaki nem választ és nem vallásos. Az Istenségeknek pedig valószínűleg nem igazán van szükségük büdösödő döglött  
halakra,  nyúvasztott  bőrökre,  szűznek  vélt  majomkoponyákra  vagy  más  áldozatokra,  és  nem  tarthatjuk  törvényesnek  a   mások  pusztításán  alapuló 
tevékenységeket, ezért ilyen esetekben elvárjuk a vallásoktól is a civilizálódást. Az áldozat gyártás helyett pedig, előnyben részesítjük a böjtöt, a tisztálkodást 
és a művészi előadásokat táncos bemutatókkal!
Kritérium 8 Korrekt választások, ahol előfordulhatnak tévedések, botlások, de a doppingolókat és más csalókat kizárják a vezetőségből!
Kritérium 9 Tisztességeseknek járó szólás és sajtószabadság gyülekezési és tiltakozási joggal, és az utolsó jogot, a törlesztés jogát pedig törvény szerint,  
senkitől sem vonjuk meg, de pusztító vademberállatokat kénytelenek vagyunk ketrecbe zárni, be vagy kizárni.
Társköztársaságnak csak olyan közösségek fogadhatók el, akik teljesítik a kritériumokat.
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A Becslés
Mennyibe kerül egy Smaragd gyűrű? Nos, most már tudjuk, milyen követelményeknek kell megfelelni, elkezdhetjük a számolást, mérést, becslést, de 

minél gyengébb pénzzel számolunk, annál nagyobb összegekre lesz szükségünk, ezért  nem nagyon szeretjük a pénzhígítással foglalatoskodó jegybank 
elnököket, akik még mindig nem tudják,  mi az a defláció, és hogy kell  tisztességesen megerősíteni elgyengített valutájukat.  Hogy ne kelljen túl nagy 
összegekkel számolnunk, jelen becsléshez elegendő, ha képzeletbeli petákkal számolunk, ahol egy sorozat-gyártott, natúr porcelán tányér értéke nagyjából 1 
peták,  ami  jelen  esetben  valamivel  kevesebb,  mint  1  euró,  és  mivel  a  Galaktikus  rendszerekben  kezdők  vagyunk,  a  becsléshez  inkább  termékekhez 
viszonyítunk, minthogy nagy összegekkel fárasztanánk magunkat.

Tehát, ha bemész a boltba, láthatod, hogy egy porcelán tányér árából vagy tucatnyi műanyag tányért vehetsz. Tehát, a műanyag tányér ára nagyjából:
1/12 = 2/24 = !¡˙ ˙.: =KabakLi  LiBá peták. =KabakLi  LiBiDu peták (Utólagos javítás. Sajnos, még mindig tele vagyunk kisebb lokogopédiai hibákkal)

De nekünk sokkal nagyobb műanyag tányérra lehet szükségünk, amit a szétdobált műanyag hulladékból állíthatunk elő, úgy, hogy azt ledaráljuk, mossuk 
és  melegítve préseljük.  A te  mértékrendszered szerint  legalább 3-5méter  hossz és széles,  több szintes,  átlátszóan fedett,  vagy fedetlen műanyag tálak  
szükségesek egy egyetemi város tóvárosi vízen úszó smaragdgyűrűjéhez, és ez a méret épphogy elég, ha palántákat akarunk ültetni bele, de kell olyan modul 
is, amibe Szagtalanító Atya derítő tartályokkal felszerelt toalettjét rakjuk, mert a város szennyvizét is a smaragd modulok dolgozzák fel, és ilyen modul lehet  
egy kicsit hosszabb, mint a többi.

Hány modulra lesz szükségünk? Láttál már a strandon vízen úszó gumivárat, amin a gyerekek ugrálnak? Ugye, sokkal olcsóbb az, mint egy kőépület? 
Persze egy fém hajó drágább, mint egy szimpla kőépület. Nos, lehet a központi épület helye egy kis tengeri sziget, ahol kőépületek vannak, de maga a  
központi  épület  rendszer is állhat hajó és uszály szerű építményekből.  Tudod, Atlantisz építése,  olyan, mint a buborékfújás.  A buborékok egy darabig 
megvannak, aztán elpattannak. A paradicsom, a paprika és sok más növény egy év alatt megnő, majd elpusztul, és a következő évben újra nő. Egy kicsi 
smaragd modult is úgy kell megtervezni, hogy átlagosan legalább 24 évet kibírjon, mielőtt tönkremegy, és a tönkrement, törött modulokat a gyártó kilós áron 
visszavásárolja, hogy azokat újrahasznosítva, újra gyártsa a modulokat, így folyamatossá téve a buborékgyártást. Ha a költségeket nézzük, a nyersanyag az 
élelmiszer ipar műanyag szemete, elenyésző költség. A gyártósor sem túl drága, 100-200 millió peták esetén egy olyan üzemcsarnokban, ahol kevesebb mint  
120 gépkezelő és munkás dolgozik, már akkora buborékokat lehet fújni, amiből egyetemi város méretű, akár csendesebb tengeri öblökbe, akár sivatagi 
területekre  telepíthető,  önfenntartó  élelem termelő  bázisokat  hozhatunk  létre.  A műanyag  nem szennyezi  a  környezetet,  ha  nem szórjuk  szét,  hanem 
visszaválthatós és újrahasznosított, és a kicsi műanyag város építése és fenntartása sokkal olcsóbb, sac/kb. 1/6 költség, mint a kő, tégla, betonvárosok építése, 
de ha már hajószerű fém teknőket is használunk, emelkedni fognak a költségek, és lehet, hogy egy úszó nagyváros akár 6*annyiba is kerülhet, mint egy kőre  
épített város, mégsem lesz más lehetőségünk, mert ez egy vizes Bolygó, és az Óceánra épített szántóföld nem bántja az Óceánt, sem a szárazföldet, és így 
leszokhatunk az erdők, mezők, tengerek és óceánok kizsigereléséről, kizabálásáról. Tehát kezdetnek számolunk 200millát a gyártósorra, 100milla a bérekre, 
+adó és járulékok, 100milla a szállítás és egyéb, és ebből legalább úgy tucatnyi, (12) szerkezet-kész, smaragdgyűrűs, úszó, mini város legyártható. Kezded 
már érteni, mért nem találták a régészek sehol Atlantisz nyomait? Mert AZ olyan, mint egy pihe a víz tetején, ami feldolgozza saját melléktermékeit, és ha  
nem működtetik tovább, vagy ha katasztrófa esetén elsüllyed, nem marad belőle több az évezredek alatt, mint ami egy csont nélküli halból maradna....Tehát a  
számológép szerint: .:˙ ˙˙ ˙˙⠇˙˙ ˙˙ ˙˙⁞ị =KabakLi TiLi TiLi Csi TiLi TiLi TiLi Csi Bá = 479001600 peták, és itt egy peták kevesebb, mint egy euró. A kabak itt 
szürke, itt nem mondjuk, csak a tört számok előtt, de oda értendő, mint a rendszer kiindulópontja. A kabak jele.: az emelkedés irányát is jelzi, a pont felől a 
kettőspont felé emelkednek az értékek, illetve, a másik irányba csökken. Tehát kevesebb, mint fél milliárd euróból olyan úszó városokat küldhetnénk, a 
Földközi  tenger  déli  partjára,  amiket  bepalántázva,  az  ott  élők  elkezdhetnék  megetetni  magukat,  és  teli  hassal  rájöhetnének,  hogy  csak  a 
fegyverkező bűnözőket kéne leállítani, aztán máris nem lenne szükség menekülésre, népvándorlásra.
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Láthatod, hogy ez a költség elenyésző ahhoz képest, amit hóhér vezetőink és fegyverkereskedőik az adók lenyúlásából, a civilek kifosztásából,  
Európa közepétől Jeruzsálemig és tovább, szögesdrótra, harci szekerekre, harci repülőkre és fegyverekre költenek, ahelyett, hogy a tisztességes  
törvények keretei közt maradnának.

A fiatalok sokat simogatják, dörzsölik okos tévéjükön a lámpást, hátha valami kijön belőle, de ennyi nem elég. Ahhoz, hogy megtömjétek a  
hasatokat, szükséges, hogy legyártsuk, telepítsük és bepalántázzuk a smaragd modulokat, és akár ízlik, akár nem, az Atlantisz menü első sorban  
vegetáriánus és gomba alapú, de ha mindenképp halat vagy más ketyerét akarsz enni, amit nem nagyon ajánlunk, mert rámehet a pénztárcád is, azt 
is úgy kell a telepen belül tenyésztened, az életgörbe megtartásával, hatalmas helyigénnyel, és nem halászhatod le a tengert és az óceánt! És nem 
vadászhatod a vadont!

Tudod, mikor a bágyadt gülü-szemű parlamenti bűnöző azt nyilatkozza a tévében, hogy senki nem állhat a törvény felett, és így akar téged is a saját,  
törvény alatti bűnöző szintjére lehúzni, tudd, hogy az egész parlamentnek legalább a törvény felett kéne állnia, és nem a törvény alatti bűnöző szinten!

Láthatod,  hogy  nem  kell  mást  tennünk,  mint  a  fegyverkező  katonai  rendőrkormányokat  tisztességes  civilizált 
vezetésre  cserélni,  a  fegyverkező  hóhérokat  kirúgni,  aztán  máris  lehet  visszaváltható  környezetbarát  műanyagot 
préselni, szögletes vagy sima buborékot gyártani, buborékot fújni, palántázni, dalolni, stb...

De túl sokat ne remélj! Ez egy felrobbant világ, és csak idő kérdése, hogy a kietlen zord vad természet, vagy a benne rekedt pusztítók mikor okoznak 
megint katasztrófát! Óvakodj az örvényektől, mert lehúzhatnak!

Mit loptál Gázsi? Lapátot loptál? Ó te szerencsétlen! Na most aztán dalgozhatunk!

Az egyetemi város talán elvégzi a szükséges számításokat, de ha nem lesznek köztetek olyanok, akik megértik és használják ezt az 
írást, sosem fogtok eljutni a valódi civilizációs szintig, és hóhéraid gondoskodni fognak róla, hogy kipusztulj, vagy 
visszasüllyedj a kőbaltádig Ember! Mondom Ember, ne küzdj, inkább dalgozzál! Aztán bízva bízhatsz, de a saját putridat, neked kell tisztába 
tenni! Kidobhatod a fűnyíródat! Az nem rendrakás, hanem gépesített környezetpusztítás, ha a fűnyíróddal félbe vagdosod a vadvirágokat!

Ezennel a Föld nevű bolygót, annak teljes vízi és szárazföldi területeivel együtt, részben művelhető, civilizálható 
természetvédelmi területnek fogadjuk el, és elvárjuk, hogy az Emberi faj a civilizáltság irányába fejlődve, teljesítse a 
megadott kritériumokat!

...Önök következnek! … Ti következtek!...
(ub.) Még mindig AZ a Követ 2019.04.12.

Nagyon kellemetlen, hogy nem szálltak le, sem a marslakók, sem idegenek a környéken. Így némi lóógikával, kénytelenek vagyunk azt feltételezni,  
hogy a helyi diktátorok, fanatikus uszítók, fegyverkereskedőik és fegyveres erőik okozzák a népirtásokat, és nem a fedősztorik által mutatott mások.
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Következmények
Nos, láthatod, hallhatod és egyértelmű! Innentől kezdve, ha át is hangoljátok, a tudomány egyik alap kottája a helyére került. Ami eddig láthatatlan volt, 

most már látható és hallható. Ez bizonyára ősi átkokat hozhatott a felszínre, és le is égett annak az egyháznak az egyik temploma, amelyik évszázadokon át  
üldözte a tudományt. Persze, a hozzá nem értők állítják majd, hogy csak véletlen egybeesés, és nincs kapcsolat az események közt, mert a gugglisok épülő 
rendőrállama és a Gémél úgyis megszakítják a kapcsolatot. Nos, akár hogy is gondoljátok, ha nem vagytok hajlandóak civilizálódni, és a fegyverkező  
diktátoraitokat leszerelni, az egész gazdaság úgy fog pusztulni, nemsokára, mint ahogy a templom égett! Ami pedig az egyházakat illeti, nem egy átokból áll  
a holtak haragja, de talán lesz idő menteni, ami menthető, és kirenoválni a megmaradt romokat. Abban igaza van az egyháznak, hogy ellenséges fegyverkező 
barbár emberállatoknak nem szabad tudományt tanítani, mert mindenből fegyvert csinálnak, de reméljük, nem lesz nagyobb katasztrófa abból, ha néha  
dalolunk.  Sajnos,  a  számítási,  mérési  eredmények  és  vizsgálatok  nem azt  mutatják,  hogy rózsás  a  helyzet.  Még mindig  vezető  pozícióban  vannak a 
fegyverkező hóhérok! Nekem meg valószínűleg nem túl szép a hangom, mert amint neki álltam teljes bizonyossággal az egyértelmű végtelen sorozatokat  
kidalolni, majd szétküldtem másoknak is a kottát, leégett a Notre-Dame. Persze, sokat nem remélhetünk, egy gigászi fekete nap körül száguldó örvényben, és 
a szomszéd galaxisokban sem jobb a helyzet, de talán nektek majd több szerencsétek lesz a dalolással és dalgozással.

...Önök következnek! … Ti következtek!...
AZ a Követ 2019.04.16.

A Notre-Dame leégése

A fekete nap nem istenség, és nem a galaxisok irányítója, akárhogy is tévednek a csillagászok, és tisztelegnek előtte a pusztítók és az univerzum rendőri  
erői. Annyi esze van, mint egy repülő kődarabnak. A fekete nap az elhibázott, ütközött világok és valaha viruló Istenségek utolsó halálsikolyainak tömörített  
temetője, az élet krematóriuma az értelmetlen, élhetetlen gigászi erők birodalmában. Valaha létezett világok halott maradványa, ami tovább pusztít...Lásd 
Atlantisz alapelemek...
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Recept: Notre-Dame
A Mi Asszonyunk ezennel megállapodik, leégett háza előtt, aminek megmaradt falait tanácsos 

ideiglenes  műanyag  tetővel  védeni,  míg  az  új  szerkezet  el  nem készül.  Favágókat  kergessetek! 
Tanuljanak azok új tisztességes, környezetbarát szakmát, mert a Mi Asszonyunk megérti, gyermekei 
jövőjét rabolná el,  ha ismét kivágatná az ezeréves erdőt, mint ahogy azt barbár ősei tették, csak 
azért, hogy házuknak új tetőt készíttessenek. A vasbeton nem elég időtálló, de a Mi asszonyunk nem 
egy olyan vásott, kinek mosogatójában még a saválló étkészlet is berozsdáll, mert mindig eldugul a 
mosogató  lefolyója,  ezért  a  Mi  Asszonyunk  megelégszik  a  korhű  kövekkel  borított,  saválló-
acélvázas betongerendákból készült szerkezettel, amik a régi falat is megerősítik, és maguk tartják a 
tetőt,  ahogy azt a mellékelt ábra mutatja.  Az építészek tudják,  a saválló vas-nikkel vázhoz csak 
akkor  köt  a  beton,  ha annak felülete  savas,  lúgos  vagy egyéb kezeléssel,  megfelelően eloxálva 
vagyon. A Mi Asszonyunk viszont, nem biztos, hogy szereti a túl sok kockázatot, ezért a Mesterek 
jól  teszik,  ha  minél  kevesebb  gépi,  digitális  tervezést  használnak,  és  inkább  kézzel  tervezett 
formákba öntik a gerendákat, a betont pedig korhű kövekkel vagy festett burkolattal elrejtik! A Mi 
Asszonyunk most  elrendeli  a  szerény böjtöt  mindaddig,  amíg  nem tudja házában fogadni  a  Mi 
Asszonyainkat! De mikor a Mi Asszonyunk fogadni tudja házában a Mi Asszonyainkat is, lehet, 
hogy  megbocsájt  majd  azoknak  is,  kik  olyan  vásottak  voltak,  hogy  állandóan  eldugult  a 
mosogatójuk, mert a mi asszonyunk sejtheti, van úgy, hogy a buja vágyak oda terelik az Asszonyt,  
ahová nem kéne mennie. Aki ellen pedig állandóan tüntetnek, az jobban teszi, ha lemond, mielőtt 
további áldozatokkal kell számolni, mert legközelebb nem biztos, hogy megússzátok egy műemlék 
leégéssel!

AZ a Követ, AZ Országdoktor2019.04.17.

...Önök következnek! … Ti következtek!...
Please, translate!

Részvét  a  Holtaknak.  Ha  egy  Egyház  nem  szeretne  több  terrort,  zárja  ki  soraiból,  vagy 
szerelje le a fegyverkezőket, és lehetőleg, ne fogadjon el magának fegyveres védelmet, és pláne, 
ne fogadjon el, a … vagy a főnökük nevében történő fegyveres inváziókat, más népek ellen!

...
Fontos figyelmeztetés: A saválló acél hőtágulása nagyobb, mint a beton hőtágulása, ezért a saválló acélvázas gerenda csak viszonylag állandó hőmérsékletű 
belső szerkezetként lehet annyira tartós, hogy akár 1000 évet is kibírjon. Az eloxált-saválló-acél-gerenda (beton nélkül) talán kibír 1000 évet tetőgerendaként 
is, és festhető ásványi festékkel, azt a hatást keltve, mintha kőgerenda lenne. Az üvegszálas műanyag tűzveszélyes és nem elég tartós, nem ajánlott!
Tűzvédelmi előírás féleszűeknek: Ha a tetőn dolgozol, ne hamuzz a madárfészekbe!

Hibák javítása folyamatban...Ha Te is Országdoktor szeretnél lenni, alapfeladatként, meg kell tudnod rajzolni szabad-kézzel, papíron, a törtek körét -
.:ị ¡! (=5) nagyságrend pontossággal... (Örülnék már a váltásnak, de nem fogadhatok el borzalmasan téves elképzeléseket, vezető irányelveknek...)

A Követ 2019.04.27.
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