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Nyilvánvaló, hogy a világtársadalom
valós szabályai tökéletesen
függetlenül müködnek létrehozóiktól, tehát ahhoz képest, hogy személyesen
hogyan itéljük vagy értjük meg azokat, ugyanis éppen a világértelmezések
irracionális hagyományai formálják és alakitják egyre inkább érthetetlenné
azt a
földlakók számára. Igaz, némelyek számára ezáltal olykor
kellemesebbé is.
Ezeket a láthatatlan és érthetetlen törvényeket az evoluciósan kondicionált
hamistudatú földlakóegyedek öntudatlan társadalmi homeosztázisa, tehát
az amőbasocium
brown mozgása illetve a társadalmi hálózatok
kialakulásának történelmileg mindig azonos tipusai és azoknak mindenkori
hamis értelmezése alakitják ki, egyébként a természet fraktálstruktúráival
megegyező módon.
És persze lenyűgöző "gazdagságban": az indiai kasztrendszer "fénykorában"
közel 2000 elkülönitett kaszt létezett és körülbelül 6 ezerre becsülik a csak
csoporton belüli házasságot engedélyező és nevesitett indiai közösségek
számát...
Amikor a részvevő egyedek ebben a visszacsatolt moebiusi "élményfürdő"
rendszerben a felhalmozott léttipológiai tapasztalatokat - kényszerüen - az
individuálisból kollektivvé dagadó mitológia (Veda-Biblia-Harry Potter)
nyelvén fogalmazzák meg és nem egy googleméretű szociológiai mintavétel
szociometrikus analizisének a keretében (amelynek megléte szintén teljesen
illuzórikus), ott a történelem fordulataira adott és megképzett személyes
és kollektiv reflexiók, jővőképek értelemszerüen mindig hamisak.
Ez persze a földlakók jelenlegi képességeit és az
öröklött majd
mesterségesen fenntartott hamistudatát minősiti.
Van valami elképesztően torz és globális érvényű nyomorúság abban, hogy

miközben évek óta gravitációs hullámok mérésére képes giroszkópokat
használnak tájékozódásra az atomtengeralattjárókon aközben például az
amerikai tengerészetnél a keresztény fundamentalista szemlélet és hit a
kötelezően uralkodó. Eme hit kollektivan fegyelmező és etikai értékrendje
alapján kezelik atomtechnikájukat és műholdjaikat, majd vetik be azokat a
világ maradéka ellen.
A világ "monasz" vagy "holonszférája" persze nagyon gazdag és ezért
némelyek jogszerüen állithatják, hogy a gravitációs hullámok tudománya és
a Jóisten létezése nem zárja ki egymást. Ez esetükben logikus lehet, ezért is
épitenek atomtengeralattjárókat istenáldotta népek szolgálatára a többi
ember/világ ellen.
Emberi dolog lehet, de a világ amelyben élünk mindig magyarázatra szorul.
Mivel eddig csak kevesek számára volt lukratív a földi lét ezért az alávetett
többség számára fegyelmező ideológiákra van szükség - ezeket a socium
hálózati struktúrája az önmozgása és a gödeli szabályzása révén termeli ki amely átírja a mindenkori zeró startvonalú sorskönyveket és "értelmet" ad
az átmenetinek hirdetett nyomorúságos földi létnek.
Ezért sok van mi égen s földön csodálatos, de nincsen csodálatosabb a sok
Megváltónál.
Kikecmeregni a kollektiv magunkra szakasztott mocsárból; eme ósdi, de
mindig aktuális humanökológiai tapasztalatok egy részét a kevésbé naiv
európai közgazdász-filozófusok, (igy péld a F.Bacon - A.Smith - K.Marx N.D.Kondratyjev - Liska Tibor tengely héroszai) Európában már több
évszázaddal ezelött elkezdték értelmezni és egyben megkisérelték leírni a
szabadulás jövőbeli alakulását, mindezt a megvalósult eredménnyel.
Némelyiküknek köszönjük szépen.
Viszont
létrejött a földi társadalmakban egyedülló módon
a
világmegváltások
vizíóinak és
tudományos
kisérleteinek
egy
kontinentális - keleten és nyugaton egyaránt létező - adatbázisa, ezt akár
hasonlíthatjuk a kinai tradicionális gyógyászat több ezeréves tipológiai
adatbázisához is.
Mindez azonban napjainban kevésnek bizonyul: az európai szellemi
tőkefelhalmozás elvesziti a jtászmát a Zeitgeist tipusú, pozitiv, de
hollywoodi kliséket (kényszerüen?) alkalmazó Megváltások algoritmusaival
szemben.

A társadalmi rendszerek mindenkori eróziója érleli lakóinak utólagos
felvilágosodását.
Vagy nem.
Azonban itt hiába minden elözö, akár többszáz évvel korábban felhalmozott
európai társadalomtudományi kincstár olykor kétes értékű, de létező
irodalma és adatbázisa, a felhalmozás ellenére
úgy tünik ; csak a
mostanában ébredező ún. "amerikai nép" kicsiny felvilágosodása vezethet el
a világ lassú (szociális és ökológiai) átalakulásához csupán.
Mediafelülete van neki, ugyanis.
Ama következtetések levonása amely a Jekyll szigetén történt megállapodás
(1910) nyilvánosságra kerüléséből ered avagy a Federal Reserve System
(FED alapitva:1913) valós müködésének megértését célozza vagy akár az
amerikai alkotmányból hiányzó jövedelemadó közel évszázados
beszedésének (1913 tól) a ténye, de akár a WTC körüli ellentmondások
kezelése is idetartozik, tehát ami manapság végbemegy ebben a totálisan
manipulált és lehülyített naiv nemzet "fejében" ez mindent elárul bolygónk
jelenlegi és uralkodó tudattartalmának szinvonaláról.
Mint a filmjeik (nationwide consiousness) azaz a mesterséges hamistudat
kapitalizációja.
De ezek csak részletkérdések, ugyanis pillanatnyilag eme korábban
jellemzett "homo-sapiens" algortimusnak ujabb hamis
médiafelülete
homályositja el a többi hasonló nagyságrendű történelmi elszámolásfelszámolás jogosultságát.
Átmenetileg? Reméljük.
Hogy valójában a Zeitgeist generáció a szocioevolúciós feedback kényszere
okán egy
tényleg
jobbnak igérkező
(tehát
egy fenntartható
"szocioökometrikus") fejeztét irja a történelemnek, azt a soron következő
Megváltó se tudja.
(Hortobágyinak Látszó 28.október.2011 A "Vári Kutyák & Cicák" honlap
levelező tagja.)

