
A HATALOM LÉNYEGE
a harmadik lecke a világról

1. A hatalom az a képesség, hogy valósággá tegyük, amit eldöntöttünk. Ebben a definícióban az is 
benne van, hogy valóra váltsuk az elképzeléseinket - akkor is, ha az másoknak nem tetszik, vagy kifeje-
zetten tesznek az ellen, hogy el tudjuk érni, amit célul tűztünk magunk elé. A hatalom tehát magában 
foglalja a tényleges fizikai erőszakot, és az azzal való fenyegetőzést is. A politikai hatalmat a fizikai 
erőszak és az azzal való fenyegetőzés tartja fenn. A kormánynak szüksége van hírszerzésre, hadse-
regre és rendőrségre (egyszóval: erőszakszervezetekre), hogy érvényesíteni tudja az akaratát. Ezek 
nélkül a szervezetek nélkül a politikusok majd-mindegyike rövid életet élne. Rengeteg embernek vannak 
olyan titkai, amelyek ha kitudódnának, mentális összeomlásához vezetnének. Ezek többnyire apróságok, 
és inkább a szégyenérzettel állnak összefüggésben, mintsem tényleges bűncselekmények volnának. 
Ezen titkok feltárásával és dokumentálásával az emberek többsége sakkban tartható. Erre jó egy hír-
szerző ügynökség. A körözés, az üldöztetés, a meghurcolás, a szabadságvesztés, és a fegyveres erő-
szak (a komoly testi sérülés vagy halál) olyan tényezők, amelyeknek már a puszta említésével, annak de-
monstrálásával, hogy valakit ezekkel el lehet tiporni, az embereknek a jóval több, mint 99 százalékát 
sakkban lehet tartani. A maradék óriási százalékát pedig ezek tényleges alkalmazásával lehet sakkban 
tartani. A gazdasági hatalom látszólag szelídebb, mint a politikai. Ám az előmenetel, a munkahely, a biz-
tos megélhetés, a vagyon, a fedél, a létbiztonság elvesztése, vagy az éhhalál réme olyan tettekre sar-
kallhatja az embert, amely ellentmond a józan észnek és az elveinek. A gazdasági hatalom a politikai 
hatalmon alapszik. Hiszen a törvények, és az azokat érvényesítő erőszakszervezetek nélkül a gazdaság 
nem működhetne. Amit a nagyvilágban megfigyelhetünk, azt megtaláljuk kisebb léptékben is. Ha egy 
családot veszünk alapul, abban is ugyanazt látjuk, amit a politika és a gazdaság esetében: azé a hata-
lom, akinél a testi erő és/vagy a pénz van. És tekintettel arra, hogy a gazdasági hatalom a politikai ha-
talmon alapszik, a politikai hatalmat pedig az erőszakszervezetek tartják fenn, úgy tűnik, hogy a hata-
lom lényege a tényleges erőszak vagy az azzal való fenyegetés. De ez csak a látszat.

2. Bármerre indulunk is el a vizsgálódásban, rövid úton az emberi tényezőknél találjuk magunkat. 
A gazdasági és a politikai hatalom az erőszakszervezetek tényleges erején és látszólagos erején (fe-
nyegetés) múlik. De felmerülnek bizonyos kérdések. A rendőr miért viszi börtönbe a számára teljesen 
ismeretlen embert? A katona miért lövi agyon a számára teljesen ismeretlen embert? A bíró miért ítéli 
börtönbüntetésre vagy halálra a számára teljesen ismeretlen embert? A kém miért veszi videóra a szá-
mára teljesen ismeretlen ember szexuális szokásait? Persze, felszínesen nézve rávághatjuk, hogy 
azért, mert mondták neki. Azért, mert ezt és ezt a parancsot kapta. De miért érdekli, hogy mi a pa-
rancs? Miért dob valaki bombát egy házra, ahol olyan emberi lények százai laknak, akiknek sose látta az 
arcát, akiknek soha nem hallotta a nevét, és akiknek talán mindegyike értékesebb ember, mint ő? Mi-
ért? Mert ha nem teszi meg, hadbíróság elé állítják és elítélik. De miért állítják hadbíróság elé? És mi-
ért ítélik el? És egyáltalán - miért lett katona? Ha senki nem lenne katona, senki nem dobná le azokat a 
bombákat semmilyen lakóházra. Ha senki nem lenne rendőr, senkit nem tartóztatnának le. Ha senki nem 
lenne bíró, senkit nem ítélnének el. Vajon a világ összes bírója közül hánynak tettek hideg acélt a tor-
kára, amikor azon gondolkodott, hogy milyen munkát végezzen felnőtt korában, és suttogták a fülébe 
gyűlölettől terhes hangon, hogy „Jogi pályára mész, vagy itt döglesz meg!!!”? Talán egynek sem. Talán 
egynek. De miért lettek bírók a többiek?

A rendőr bemegy a munkahelyére, kap egy nevet és egy címet, és megy, hogy letartóztasson egy 
férfit vagy egy nőt, akiről fél pillanattal előbb még azt sem tudta, hogy a világon van. És ha az illető el-
lenáll, akkor erőszakot alkalmaz, és fizikai sérülést okoz neki, vagy akár meg is öli. És teszi ezt függet-
lenül attól, hogy az illető tényleg elkövetette-e a bűncselekményt, amivel vádolják vagy sem. Miért? 
Mert ezért kapja a fizetését? Miért kellett ezt a munkát választania? Mert ez is csak egy munka, és 
valakinek ezt is el kell végeznie? Miért kellene? Ha a hatalom lényegét, végső természetét kutatjuk, 
egy adott határig elég jól elvagyunk azzal az elképzeléssel, hogy a hatalom lényege a tényleges fizikai 
erőszak vagy annak fenyegetése, de ha elég mélyre ásunk, a tétel egyszerűen megdől. Mert valahol vé-
get ér az erőszakkal való kontrollálás láncolata. És ez nem csak társadalmilag igaz, hanem igaz minden 
egyes embernél is. Mindenre van példa, és mindennek az ellenkezőjére is. Mindenre rá lehet kérdezni, 
és mindig fel lehet tenni egy újabb kérdést. És ha átkozottul kitartóak vagyunk, akkor el fogunk jutni 
egy olyan kérdésig, amire már nincs más válasz, mint az, hogy „Azért tettem, mert egyszerűen így dön-
töttem.”

3. Máglyákkal, köztéri kivégzésekkel, nyilvános kínhalállal rengeteg embert rá lehet venni arra, 
hogy essenek térdre, kulcsolják össze a kezüket, és kántáljanak. De ettől még nem fognak hinni. Egy 
gondolat elfogadtatásához más eszköz kell, az erőszak itt nem működik. Nem számít, milyen hitelesen 
színleli valaki, hogy elhitt mindent - nem hitt el semmit, és csak azért játssza el a szerepét, hogy túlél-
je a kalandot. De szemernyi hit sem lesz benne. És amíg nem hisz, amíg nem vallja igaznak a felkínált 
hazugságot, egy külső erővel kell féken tartani. Ha a hazugságot elhitte, a külső erőre nincs többé 
szükséges. Mert ha a hit már kialakult, onnantól ő maga fogja féken tartani saját magát. Hitet nem le-
het erőszakkal létrehozni. A hit kialakításához nem erő kell, hanem valami egészen más. Tekintély kell 
hozzá. Az emberek a tekintélyeknek hisznek, tehát ha valamit el akarunk hitetni az emberekkel, tekin-
télyekre van szükségünk. Az, hogy a világot az erőszak, a pénz és a politika irányítja - látszat. Mind-
ezek alatt ott találjuk az emberi tényezőt: olyan dolgokat, mint elképzelések, érzelmek, vágyak, remé-
nyek. Ezek mélyén pedig nem találunk mást, mint eszméket, értékrendeket, és világképeket.

4. Az általános nézetek nem maguktól alakulnak ki, hanem tudatosan kialakítják azokat. Egy el-
képzelést valamiről úgy lehet elterjeszteni, ahogyan bevezetnek a köztudatba egy új márkát vagy egy 
új sztárt, és hajszálpontosan ugyanazokat az eszközöket használják. Vegyük például az Ősrobbanást. 
Az Ősrobbanás nem azért lett általánosan elfogadott nézet, mert igaz. Hiszen ki látta, hogy volt Ős-
robbanás? A fizikában számtalan olyan elmélet található az univerzum keletkezéséről, amelyek elvetik 
az Ősrobbanás lehetőségét, ám ezek az elméletek nem terjedtek el. Ha azt hiszi, hogy mindez magától 
történt, akkor gondolkodjunk egy kicsit. Hogyan lehet valamit elterjeszteni? Vegyük ezt az elméletet: 
az univerzum az ősrobbanással keletkezett. Valaki valahol kieszelte. Azután elmondta másoknak. Azu-
tán megjelent néhány újságban. Viták robbantak ki. Könyveket írtak róla. Ãšjabb és újabb cikkek jelen-
tek meg a témáról. Bekerült a rádióba, a tévébe. Azután elfogadta a tudós társadalom. Azután a tudo-
mányos akadémia. És végül tananyaggá vált, és aki arra kérdésre, hogy hogyan keletkezett a világegye-
tem, nem azt a választ adta, hogy az Ősrobbanással, az rossz osztályzatot kapott, és akár meg is buk-
tathatták. Vagyis, összefoglalva: valaki kitalált egy elméletet, amelyet azután a tömegkommunikáció 
eszközeit felhasználva elterjesztettek, és közismertté tettek. Így történt, mert nem történhetett 
volna másként. Ez a HOGYAN TÖRTÉNT kérdésre adott válasz. És miután tisztába jöttünk azzal, hogy 
az Ősrobbanás elmélete nem magától terjedt el, hanem elterjesztették, feltehetünk egy másik kér-
dést, amely sokkal kényesebb a hogyannál: MIÉRT terjesztették el ezt az elméletet? Mit akartak vele 
elérni? Mit akartak vele elhitetni?

5. A tekintély szó olyan embert jelöl, akit követnek. A tekintély olyan valaki vagy valami, amit fi-
gyelembe vesznek. A tekintély nem feltétlenül negatív fogalom, hiszen ha valaki bizonyítottan kiemel-
kedő egy területen, akkor óhatatlanul is tekintélynek számít, vagyis olyan embernek, akire odafigyelnek 
és mondandójának különleges jelentőséget tulajdonítanak. A probléma a tekintélytisztelet, és nem a te-
kintély. A tekintélytiszteletnek az a foka, melyet úgy határoznak meg, hogy „Nem az számít, hogy mit 
mondanak, hanem az, hogy ki mondja”. Mert ez már beteges. Amikor egy ember fontosságát mérhetet-
lenül eltúlozzák, amikor egy embert beteges módon istenítenek, amikor egy embert vakon követnek, és 
amit mond, azt fenntartások nélkül igaznak fogadják el, akkor bizony már nagy baj van. És ami még na-
gyobb baj, az ennek a jelenségnek a nehezen észrevehető volta. Hadd hozzak fel erre egy példát: ön 
biztosan tudna mondani egy-két embert, akik vakon követnek másokat, de azt már valószínűleg nem ve-
szi észre, hogy ön is ezt teszi.

6. A tekintély a bizalmon alapszik. Mindenki, aki tekintéllyel rendelkezik, elnyerte az emberek bi-
zalmát. Lehetséges, hogy ez a bizalom hamis, mert csupán csak egy jól felépített kampány az oka, de 
nem az számít, hogy valóban érdemes-e az emberek bizalmára vagy sem, hanem az, hogy élvezi-e a bi-
zalmukat vagy nem. Volt idő, amikor Hitler milliók bizalmát élvezte, pedig egyetlen emberét sem érde-
melte ki. A látszat nagy úr. Minden korszaknak megvoltak a maga favorizált tekintélyei: olyan emberek, 
szervezetek és tanítások, melyeknek emberfeletti tekintélyt tulajdonítottak. Ezeket az embereket, 
szervezeteket és tanításokat tekintették azokban az időkben az igazság megkérdőjelezhetetlen forrá-
sainak. Valamikor régen, az őskorban és az ókorban, ha egy kijelentést egy szellemnek, démonnak vagy 
istennek tulajdonítottak, akkor az emberek vakon elhitték, hogy az a kijelentés igaz. Ha valaki azzal 
állt elő, hogy egy szellem, démon vagy isten közölte vele, hogy ezt és ezt kell tenni, akkor az emberek 
megtették, amit szerintük az a bizonyos imádott szellem, démon vagy isten „parancsolt”. A középkor-
ban az Isten (Krisztus, pápa, anyaszentegyház stb.) volt a világ nagy részén az igazság megkérdőjelez-
hetetlen forrása. Ha egy kijelentést Istentől eredeztettek, az emberek vakon elhitték, hogy az a kije-
lentés igaz. Azután eljött a felvilágosodás kora, és a tudomány vált az igazság megkérdőjelezhetetlen 
forrásává. Ha egy kijelentést úgy fogalmaztak meg, hogy beleszőtték a „tudományos tény”, a „tudósok 
igazolták” vagy a „tudósok kimutatták”, vagy valami hasonló szókapcsolatot, az emberek vakon elhitték, 
hogy a kijelentés igaz. Minden kornak megvoltak a maga emberfeletti tekintélyei - és ezek a tekinté-
lyek voltak az igazság felülbírálhatatlan, megkérdőjelezhetetlen, kétségbevonhatatlan forrásai. Akár 
szellemekről, istenekről, démonokról, angyalokról, Istenről, akár a tudományról volt is szó, mindig ott 
volt a bizalom. Ezrek és ezrek, milliók és milliók hittek ugyanabban a tekintélyben, és ez a hitük rend-
szert vitt az életükbe, közösséggé kovácsolta őket, és közös egyetértésük, közös világlátásuk megala-
pozta kapcsolataikat. Semmi sem fejezi ki annyira az együvé tartozást, mint az egyetértés. Bármi is 
volt tekintély a szemükben, az élvezte bizalmukat. A sámánok, a varázslók, a papok és a tudósok is tet-
tek olyan dolgokat, amelyek fontosak, értékesek voltak a közösség számára. Az adott korban, az adott 
földrajzi területen ők voltak a legfontosabb, legnagyobb tiszteletnek örvendő emberek. Mai szemmel 
nézve elítélhetnénk vagy megvethetnénk a régmúlt idők sámánjait, varázslóit, papjait, de abban a kor-
ban, amelyben ők voltak a tudás forrásai, számtalan olyan tettet hajtottak végre, amelyek hasznosak, 
építő jellegűek voltak.

7. A történelemben mindig is léteztek olyan központok, amelyeket az igazság megkérdőjelezhe-
tetlen forrásainak tartottak. A legfelsőbb kaszt ezt a jelenséget használta ki hazugságai terjesztésé-
re. Követeket küldtek ki a világba, hogy csatlakozzanak ahhoz a központhoz, melyet az igazság forrásá-
nak tartanak, és adják ki magukat sámánnak, varázslónak, alkimistának, asztrológusnak, papnak, szerze-
tesnek, lelkésznek; és beszéd közben sűrűn emlegessék az olyan emberfeletti tekintélyt közvetítő sza-
vakat, mint „szellemvilág”, „istenek”, „Isten”. A legfelsőbb kaszt követei úgy öltöztek, úgy viselkedtek, 
úgy beszéltek és látszólag úgy is éltek, mint az igazi sámánok, varázslók és papok. És az igazság meg-
kérdőjelezhetetlen forrásaként számon tartott központból hazugságokat hangoztattak, amiket az em-
berek vakon elfogadtak igaznak. És egyszer csak milliók életét bénította meg a létező legostobább ba-
bona; és egyszer csak „normális” emberek tízezrei állig felfegyverezve lerohantak és kiirtottak békés 
falvakat, és eleven csecsemőket hajítottak a tűzbe a csőcselék éljenzésének fülsiketítő hangzavará-
ban. A „felvilágosodás” korában ugyanez történt, hajszálpontosan ugyanez játszódott le. A legfelsőbb 
kaszt követeket küldött szét azzal a megbízatással, hogy adják ki magukat tudósnak, használják az 
adott tudományág szakkifejezéseit, vegyék magukra az elvárt modorosságokat, a tudós adott korszak-
ban elfogadott sztereotip külső jegyeit, és hazudjanak, hazudjanak, hazudjanak. Az emberek méltán 
bíztak a tudományban, és amikor olyan férfiak és nők tűntek fel, akik úgy néztek ki, mint a tudósok, és 
úgy is beszéltek, mint a tudósok, akkor azt hitték, hogy valóban tudósokkal állnak szemben. És hittek 
nekik. Fenntartás nélkül.

8. Az a munka, melyet én végeztem a legfelsőbb kasztnak az elmúlt negyed évszázadban, olyan 
gondolatok, illetve egész gondolatrendszerek kitalálása és kidolgozása volt, melyeket tekintélyek segít-
ségével terjesztettek el, vagy a későbbiekben akarnak elterjeszteni a világban. Ezeket a kiemelt fon-
tosságú eszméket gondolat-bálványnak neveztük. A gondolat-bálványokat ideológiába kell csomagolni, 
hogy el lehessen hitetni az emberekkel. A gondolat-bálvány az egy olyan eszme, mint például az, hogy 
„ép testben ép lélek”. Ez egy ősrégi reklámszlogen volt, amely a test imádatához vezetett. Az emberi-
ség fejlődéséhez viszonylag kevés szépségkirálynő, fotómodell és body-builder járult hozzá, követke-
zésképpen az „ép testben ép lélek” egy ostobaság. Nincs tapasztalatunk, amely alátámasztaná a szlo-
gent (merthogy az „ép test” már réges-rég nem az egészséget jelenti). Ezért kidolgoztak egy ideológi-
át, amely elhitette az emberekkel, hogy igaz. Az ideológia egy érvgyűjtemény, amely alátámasztja a 
központi gondolatot, az eszmét, a gondolatbálványt. Az ideológiát pedig tekintélyek adják el az embe-
reknek. Tekintélyek, akiknek hisznek. Így alakítja a világot a legfelsőbb kaszt, tetszése szerint. A ha-
talom lényege tehát a tekintély. Akinek a kezében vannak a tekintélyek, akinek a kezében vannak azok 
az eszközök, amelyekkel tekintéllyé tehet valakit, vagy lerombolhatja valaki szavahihetőségét, az bir-
tokolja a hatalmat.

Ebből kifolyólag a Föld minden hatalma a legfelsőbb kaszt kezében van.


