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AZ OD 2019 - Választás
AZ Ország Doktor receptje: Választás utáni feladatok

Olvasd el a korábbi recepteket is!

Gratulálunk az Ellenzéki összefogáshoz, a Fővárosi főmester leváltásához! A feladat java még hátra van! Az új  
mesternek nem az  a  feladata,  hogy behódoljon a  fegyverkező diktátor  katonai  rendőrállamának,  hanem az  az  
elsődleges  feladat,  hogy  az  ellenzéket  tovább  szervezve,  leváltsuk,  és  tisztességes  vezetőkre  cseréljük  isten  
fegyverkező bolondjait.

Pénzügyi operáció
A Karácsony csak akkor nyerhet, ha sikerül kirúgnia a parlamentből, többek közt azokat, akik nemrég, se szeri se 
száma rendőröket  küldtek a  karácsonyfa  alá,  és  korlátozza az  autótolvajokból  és  csavargókból  lett  közterület-
felügyelők, pénzt követelő mikulás csomagjait, és megérteti a parkoló maffiával, hogy a bevasalt lóvé nem az övék, 
hanem a  város  fejlesztésé,  és  ne  akarjanak  maguknak  több  fizetést,  mint  a  közmunkások!  Ennyi  jár!  De  az 
elsődleges feladat, a tisztességesnek álcázott, fegyverkező katonai-rendőrkormány leváltása. Amikor a fegyverkező  
diktátor bandája osztja a pénzt,  az olyan, mintha az adófizetők pénzét egy feneketlen dézsába öntenénk! Ideje 
elzárni a vízcsapot! A feneketlen dézsát használható rendszerre cserélni. A klímaválság kezelése pedig nem arra  
való, hogy az Európát szögesdrótosító paprikajancsiknak menekülő utat adjon! Mindannyian nyerni fogunk, amint 
a fegyverkező diktátor és szögesdrótos bandája el lesz tiltva a közpénzektől és közügyektől!

A takarítást ismét a saját házunk táján kell kezdeni!
Ne aggódj a botrányok miatt! Az ellenzéki összefogás csak akkor nyerhet, ha megmarad a tisztességes keretek  
közt! Aki ebből kilóg, az kaphat ejnye-bejnyét, de ha nem hajlandó tisztességes maradni, jobb, ha nem vesz részt az  
összefogásban! Ha nekiállunk takarítani, az a kormánynak is kényszer, hogy takarítsa saját köreit, de a diktátornak  
és  fegyverkező  bandájának  lesz  egy nagy problémájuk:  Ha  minden  törvénytelent,  törvénytelenséget,  törvény 
kiforgatást kitakarítanának, nem maradna belőlük szinte semmi és senki!

Névváltoztatás
Jelenleg  legtöbben  Ellenzéki  összefogás  néven  ismernek  bennünket,  benneteket.  Felkérjük  a  Civileket  és  
szervezeteiket is, csatlakozzanak, és támogassák ezt az összefogást. Ezt az összefogást tovább kell szervezni, és  
mikor eljön az ideje az ellenzéki összefogásból át kell alakulnia Összefogás az Országért vagy valami hasonló  
egyszerű és közérthető név alá, a lényeg, hogy az ellenzéki jelző lecsatolható legyen, mikor kormányra kerülünk,  
kerültök.

Hol van a törvény kiforgatva?
Az egyszerű  bűnbanda,  ha  felfegyverkezik  és  rabol,  azt  rablógyilkosságnak  nevezik,  és  büntetik.  Viszont,  ha 
ugyanezt az erő pozíciójából az állami terrorista diktátor csinálja más országok ellen, azt szükséges háborúnak és  
hőstettnek nevezik, pedig az sem más, csak hatalmas méreteket öltött, tömeg és közönséges rablógyilkosság! A 
tömeg és rablógyilkosság kedvezményezettjeinek és  haszonélvezőinek szentül  kell  hinniük,  hogy az szükséges 
háború, amiből élnek, de amint nemzetközileg be tudjuk vezetni, hogy a fegyverkező diktátorok, állami terroristák  
fegyverkereskedőik stb. -felelősségre legyenek vonva, és takarodjanak a kormányból: Béke lesz a Földön!

Kik az ellenségeink?
Isten fegyverkező őrültjeinek ostobasága és kegyetlensége hatalmas tud lenni! A magát mindenhatónak képzelő,  
egyetlen és legfelső, állandóan harcoló, ellenség gyártó, fegyverkező diktátorok a legveszélyesebbek. Elsősorban 
ezeket  a bolondokat  kell  tisztességes vezetőkre cserélni!  Hasonlítsd össze a  török tömeggyilkos diktátort  és a  
magyar  diktátort!  Hasonlóan kórosan ellenséges  elmeállapot  egy lepusztult  világban.  Ne hidd,  hogy a magyar  
diktátor egy fokkal is jobb mint a török, de a török diktátort már tömeggyilkosnak lehet nevezni, mert már elsütötte  
hadserege fegyverét, a magyar meg még csak ott tart, hogy eszetlenül fegyverkezik. Ezt a pusztító játékot le kell  
állítani!

A gyógyulás
AZ Országdoktor az Országot gyógyítja. Amint a fegyverkező bűnbandát sikerül tisztességes vezetőkre cserélni, a  
páciens gyógyultnak tekinthető. Sajnos a krónikusan ellenséges lelkiállapotú diktátorokat saját szögesdrótjaikkal  
elkerített  karanténba  kell  zárni,  nehogy  tovább  fertőzzenek  másokat,  majd  amelyik  kellőképp  kijózanodott  
felsőbbrendű ellenségességéből, közmunkára fogható, hogy végre tisztességesen szerzett jövedelméből, megkezdje 
törleszteni hatalmas adósságait!
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A migráció kezelésének alapvető receptje

Váltsátok  le  a  fegyverkező  hóhér  diktátorokat  világszerte,  és  a  diktátorok  elől  menekülő  nincstelenek 
visszatérhetnek Országaikba!

A Világban  a  menekültek  száma:  egyenesen  arányos  a  hatalmon  lévő  hóhérok  száma,  a  hóhér  diktátorok 
gyűlöletének mértéke és fegyvereik hatóereje szorzattal, + egyéb katasztrofális okok.

Váltsátok  le  a  fegyverkező  tömeggyilkos  diktátorokat  és  fegyverkereskedőiket  világszerte,  válaszd  el  a  
gyűlölködőket  a  fegyverektől,  hóhérokat  rakd a börtön aljára,  így a  gyűlölet  kitombolhatja  magát  saját  rácsai  
mögött, és a diktátorok elől menekülő nincstelenek visszatérhetnek Országaikba!

A  migráció  további  okai:  Tájfunok,  tornádók,  egyéb  természeti  katasztrófák,  valamint  a  maguknak 
állampolgárságot  nyálazó  udvarlók,  és  egzotikus  kalandokra vágyó,  zsebtévén lájkoló anyukák,  akik bele  sem 
gondolnak, mekkora az útiköltség és a telefonszámla, mert azt úgyis az udvarló nem tudja majd kifizetni. És saját 
tulajdon helyett, ezekből a méregdrága kalandokból, még nagyon sok kilakoltatás és bérlakás lesz!

Korrekció
Nem, nem azt a vízcsapot kell elzárni, ami a legszegényebbeknek osztja a vizet, hanem azt a vízcsapot, amiből a 
kormány  fegyverkezik!  Egy  ócska  tömeggyilkos  banda  lesz  a  kormányból,  ha  így  folytatja!  Ha  az  Európát  
szögesdrótosító kormány Kádere által mesterségesen előállított  vízhiányra hivatkozva, a szomszédok elzárják a  
vízcsapot  a  menekülttáborokban!  Nem,  jelenleg  még  nincs  vízhiány,  csak  az  együgyű  kereszténységből  és  
papjaikból  áradó,  konkurenciát  nem tűrő  gyűlölet!  Tisztelet  azoknak  a  kivételeknek,  akik  az  inkvizíciót  és  a  
haláltábor  szögesdrótját  nem tartják keresztény értéknek! Ó Te sötét  középkori  nosztalgia!  Persze,  lehet,  hogy 
mindent meg tud magyarázni egy olyan, akinek gulyásból van az esze, de ha nem kergetitek el ezt a szögesdrótos, 
bűnöző kormányt, és nem állítotok fel helyette egy alapvető emberi jogokat, legalább, tiszteletben tartó vezetést,  
nincs  mit  remélnetek!  Teljesen  jogosan  fognak  lázadni  azok,  akik  származásuk  miatt,  vagy vallási  okokból,  
nemhogy munkát és egy tál levest sem, hanem még vizet sem kaphatnak, amíg a jóllakott napköziseknek még a  
kutyáik és macskáik is tele hassal büfögnek!

A Kormány jelenlegi státusza
Ezt  nem lehet  Civilizációnak  nevezni.  Ez  legfeljebb  egy Természetvédelmi  területen  illegálisan  fegyverkező, 
diktatórikus emberállat banda...

Még nagyon sok a feladat a teljes gyógyulásig! Talán majd kaphattok képzettebb Ország-doktort is, ha elértétek a  
civilizáltság alapszintjét, de amíg minden pénzt fegyverkezésre költötök, sokat ne várjatok...

Más típusú iskolák
Elég volt abból, hogy konkurenciát nem tűrő keresztény diktátorok tönkre tesznek más iskolákat, mert azok más  
tanokat hirdetnek, mint ők. Hogy ki mit hisz, az egyéni döntés kérdése, de létezhetnek akár világi, nem vallásos 
iskolák is. Mi, AZ Országdoktorok, általában inkább a tudománynak, a távcsőnek és a mikroszkópnak hiszünk, de 
ez nem jelenti azt, hogy megelégszünk a kocka alakú digitális világgal, és tudjuk, hogy a tudomány nem csak  
becslésből,  mérésből  és  számolásból  áll,  ahol  a  megbecsülés  a  legalsó  szint.  Talán  egyszer  majd  eljutunk  az 
Atlantisz felett álló gyógyítók szintjéig, de már most tudjuk, ez a szint sem elégséges, mert Atlantisznak nem volt  
elég tudása ahhoz, hogy megakadályozza saját katasztrófáját, és egy nap leforgása alatt felrobbantották, a magukat  
istennek képzelő, fegyverkező őrültek. Mi nem könyörgünk egy kiszögelt dokinak, vagy egy istenségnek. Mi azt a  
tudást keressük, amivel akár egy kiszögelt dokinak is lehet segítséget nyújtani, de nem szeretünk, isteni, szellemi  
tanokat kizárólagos joggal lefoglaló diktátoroknak tapsolni. A tudás nem azé akinek van kopirájtja vagy kupirájtja,  
hanem azé, aki képes megérteni és használni azt!

ub.-2019.10.23.-11.03. - A Követ

Tömeggyilkos képző tanfolyamok
Miből  lesz  a  terrorista?  Olyan  ártatlan  volt,  mint  egy  ma  született  bárány.  Csupán  annyi  volt  a  bűne,  hogy 
számítógépes katonai játékokkal játszott. Nincs abban semmi bűn, hogy valaki ilyenekkel játszik, hiszen már a  
munkahelyen is mindenki ezt csinálja, ha van egy kis állás idő, és a főnök nem ad más feladatot. Nos, ezek a mai  
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játékok már annyira élethűek, hogy teljesen megtévesztik az emberi gondolatokat, miközben a játékosba nyomatják 
azt az alapvető gondolatot, hogy te vagy a menő és a győztes, mert tarolsz a pályán, mert mindenkit ki tudsz nyírni.  
Aztán lesznek olyanok, akik számára annyira vonzó ez a mindenkit kinyíró győztes gondolat,  hogy nekiállnak  
valódi fegyverekkel felfegyverkezni és bárkire lövöldözni az utcán. Ma még csak néhány ilyen hülye van, de a  
népszerű katonai szimulátor játékoknak köszönhetően, az őrültek egyre többen lesznek, és a tömegek értetlenül  
bámulnak majd, ugyan miért miért őrült meg mindenki és miért nincs közbiztonság. Már a 2012-es könyvben is  
jeleztük:  Harcos  és  katonai  szimulátor  nem lehet  annyira  élethű,  hogy  megtévessze  az  érzékszerveket,  vagy 
illegálisnak kell minősíteni! A mai véres kaland játékok nem csupán emberszerű figurákkal vannak tele, hanem 
még a színészek is azonosíthatóan felismerhetőek. Ahol megengedik, hogy emberek egymást lőjék kedvükre, az  
nem civilizáció, hanem törvény alatti barbarizmus. Nem, nem egyedül az arabok a hibásak. A kormányon lévő,  
vadászrepülőkkel felfegyverkező, keresztény diktátor és gépfegyveres állami terrorista bandája, még bűnösebb,  
mint az iszlám állam, ahol az emberek egymást lövik a nagyhatalmak elavult, használt fegyvereikkel, mert ezt a  
sorsot szánták a primitíveknek a nagyhatalmak kurvahajtó állami fegyverkereskedői.  Egyébként is,  úgy lehet a  
gyarmatokról  olcsó,  egzotikus,  naiv,  fiatal  kurvákat  szerezni,  ha  valódi  fegyvert  adunk a  kanok kezébe,  hogy 
nyírják ki egymást. A gyarmati hullákból gyártott katonai játékokkal pedig, elfoglalkoztatjuk saját agyonsportolt  
kanjainkat. Ne feledd, mikor már elég sokan lesznek a tömeggyilkosságra képzett őrültek, elég lesz csupán egy kis  
drog, és elkezdődhet az egy bolond százat csinál játék. Hogy csupán utcai harcok, vagy világháború lesz, az az 
őrültség mértékétől függően, csupán a káosz döntése lesz. Az élethű szadista katonai játékok nem mások, mint  
tömeggyilkos  képző  tanfolyamok.  Az  élethű  katonai  szimulátorokat  ki  kell  vonni  a  szabadon  terjeszthető 
kereskedelmi termékek közül, mint ahogy az sem megengedhető, hogy a zöldséges a dinnye és az uborka között  
kézigránátot árusítson. Ha ilyesmit  megengednénk, az maga lenne a katasztrófa helyzet.  Márpedig a zsebtévén  
lájkolók internetes piacán legalább ilyen katasztrofális a helyzet, és még reklámozzák is a kúrva menő halálsoraik 
és gyilkoló gépezeteik használatát, otthoni, iskolai vagy munkahelyi szabadidős tevékenységnek.
(ub. Holtak napja)

Tisztelt ellenzék!
Tessék pontosítani a recepteket, becsületesen összefogni, megszervezni az új kormányt és leváltani ezt a vallási  
fanatikus,  szögesdrótos,  fegyverkező  keresztény  katonai  rendőrállamot.  Nincs  más  választásunk!  Ha  nem 
tiltakoznánk, már a télapó, a húsvéti nyuszi és isten bácsi is gépfegyverrel futkározna. Ezek ellenségeket keresnek  
és gyártanak, háborút csinálnak, nem békét! Tisztelet a kivételeknek, akik megszólalni sem mernek, mert a fő -  
fanatikus miniszterelnök egyből hazaárulónak kiáltaná ki vagy másképp lehetetlenítené el őket. Tessék lecserélni a 
nagyon hangos fegyverkező őrülteket, kissé szolidabb de épeszű civilizált vezetőkre. Az együttműködés nem jelenti  
azt,  hogy egyenruhát kell  húzni,  hanem meg lehet tartani egyéni  jellegünket,  és az együttműködés akkor lehet  
sikeres, ha a váltást eléri, és a váltás után is megmarad!

ub.-2019.11.05. - A Követ

3


