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

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

Recept – Az érték teremtő munka
Találd meg a recepteket és leírásokat!

Keresem a szavakat: tisztességes munka? -ez nem jó, mert a tisztességes szó a katonatisztektől származik, 
akik általában nem mások, mint a barbár tömeggyilkos, fegyveres rablóbandák fővezérei. És Mi nem azon 
akarunk fáradozni, hogyan szívassunk halálra másokat! Becsületes munka? Valamivel jobb, mert ennek a 
szónak legalább van némi tudományos alapja, ahol a világnak az a része, amit még csak érzékelni sem 
tudsz,  és  még csak  fogalmad sincs  róla,  az  nem a  tied.  A tudományban néhány dolgot  meg tudunk 
számolni, és amiből túl sok van, azt még viszonylag pontosan mérni tudjuk, és amihez nincs elég pontos 
mérő  eszközünk,  azt  viszonylagos  tág  határok  közé  rekesztve,  nagyjából  megbecsülhetjük.  A világ 
nagyobbik része, amit pedig még meg sem tudunk becsülni, az a teljes tudatlanságunkat jelzi. Tehát a 
becsületes  szó  arra  utal,  hogy valaki  már  nem egészen  tök  hülye.  És  itt  szokták  magukat  elbízni  a  
mérnökök, mert azt hiszik, hogy egy mérőszalaggal a kezükben többre vihetik másoknál. Nos, nem árt 
néha  a  pontosság,  de  akár  milyen pontosan  is  tudod beosztani  a  szolgáltatókat  a  rabszolgapiacon,  a 
szolgálás  és  szolgáltatás  megfelelhet  a  selejt  és  szeméttermelő  rutin  munkahelyeknek,  ahol  a 
teszkószterontól duzzadó és más kanok kalbászból akarnak kerítést építeni mások hölgyeinek, de ezek a 
tevékenységek többnyire csak boldogtalansághoz, lepusztuláshoz, betegségekhez és halálhoz vezetnek. 
Sajnos,  barbár  nyelvezetetekben  nincsenek  arra  szavak,  hogy  is  kéne  kinéznie  egy  normális 
munkahelynek. Márpedig a 7T7 és 9T9 rendszerekben arra törekszünk, hogy valódi értékeket teremtsünk, 
de ilyen barbár körülmények közt nehéz recepteket írni! Nos, lehet, hogy sokan dolgoznak a télapónak, és 
a nagy versengésben a kínaiak már nyáron legyártják az olcsó kínai mikulást, de csak akkor lehet egész 
évben Karácsony, ha sikerül olyan munkahelyi légkört kialakítani, ahol a barbár tisztek és a tiszteletdíj  
megvonás nem üti agyon a bontott csirke belezésben nem túl járatos de lájkolni akaró tündérkéket. Itt az  
ideje a barbár tiszteket és más rablóvezéreket civilizált vezetőkre cserélni! Nos, az Atlantisz alapreceptek 
körvonalazva vannak. A részletek kidolgozása, és az egész összeállítása már a Ti dolgotok! Persze, semmi 
nem kötelező, ha neked jobb receptjeid vannak, használhatod azokat!
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