
MEGTÉBOLYÍTVA
a tizennegyedik lecke a világról

1. Igaz, hogy az ideológiák, melyekkel körülveszik a lényegi hazugságot, a gondolat-bálványokat, 
rendkívül bonyolultak, áttekinthetetlenek, sokrétűek, és mindenekfelett professzionálisak. Az is igaz, 
hogy a legfelsőbb kaszt egész tekintély-hadseregeket vett be, hogy meggyőzze az embereket arról, 
hogy rosszul látnak, rosszul gondolkodnak és rosszul tudnak. Ez mind tény. Ám van itt valami, ami alig-
hanem önt sem hagyja nyugodni. Hogy ez az egész rendszer miért képes működni? Merthogy egyáltalán 
nem logikus, hogy működjön. Egyáltalán nem logikus, hogy egy ember feladja a saját elképzeléseit, elfe-
lejtse a saját személyes bizonyosságát, a saját tudását, csak mert X. Y. azt mondta neki, hogy tegye 
meg. És mégis ez történik. És ez történt végig az egész történelmünk alatt. Hogyan? Hogyan lehetsé-
ges ez? Ennyire őrült az ember? Ennyire gyenge mentálisan? Ilyen könnyű összezavarni és elvenni az 
önbizalmát, sőt magát a józan eszét? Ön lát valamit, majd jön egy fickó, aki ott sem volt, de akinek van 
tizenkét doktorátusa, és azt mondja: „Nem, ön nem látta, ön csak hallucinált!”, mire ön: „Hm... lehet, 
hogy nem is láttam...” De miért van ez így? Hogyan lehetséges ez? Hogyan lehet egy embernek EKKORA 
hatalma egy másik felett??? Az a jelenség, hogy valaki tud valamit, majd jön valaki más, és azt mondja, 
hogy nem tudja, mire ő elhiszi, hogy nem tudja, alighanem a legdöbbenetesebb dolog, amivel bárki vala-
ha is találkozhat. A földönkívüliek, a démonok, a farkasemberek, a mágia, a teleportáció, a fénysebes-
ség túllépése meg a többi hasonló egyszerűen SEMMI ahhoz képest, hogy egy tekintély pár szóval le 
tudja rombolni egy másik emberi lény tudását és önbizalmát. Az, hogy ez lehetséges, nem normális.

2. A hatalom lényege a tekintély. De vajon a tekintélynek miért van ilyen hatása? Miért tud mű-
ködni? Emberek sorsát, az egész emberi faj sorsát határozzák meg a tekintélyek. A tekintélyelvűség 
nem működik minden egyes esetben. Bizonyos tekintélyek nincsenek hatással önre, bizonyos tekintélyek 
nem tudják és nem tudnák meggyőzni önt. Más tekintélyek pedig már meg is győzték. Tehát, láthatjuk, 
hogy a tekintély valami olyan miatt működik, ami bennünk van. A tekintélyelv egy bennünk lévő hiba mi-
att tud működni. Ez a hiba az alacsony tudatossági szint. Ebből következően az elnyomás az egyes em-
ber mentális állapotától függ és azon alapszik. Az elnyomás csak és kizárólag azért lehetséges, mert az 
emberek tudatossági szintje lehetővé teszi, hogy elhitessenek velük hazugságokat. E nélkül a legfel-
sőbb kasztnak nem lenne hatalma. Mindebből az következik, hogy akár az elnyomásról, akár az emberek 
szabadabbá tételéről beszélünk, végső soron, mindig az emberi elméről beszélünk. Mivel a hatalom kul-
csa az emberiség rossz mentális állapota, a hatalom kulcsa annak megakadályozása, hogy kifejlődjön az 
elme tudománya. Mert ha ez megtörténik, ha létrejön egy működő, gyakorlati tudomány, amely képes 
szellemileg jobb állapotba hozni az embereket, a legfelsőbb kaszt hatalma széthullik. A legfelsőbb 
kaszt hatalma a tudatlanságon alapszik, és a tudás rombolja le.

3. A legfelsőbb kaszt tehát el fog pusztítani mindenfajta tényleges tudást, az emberi elmével 
kapcsolatban, és fel fog emelni, támogatni és védelmezni fog minden olyan rendszert, vallást, filozófi-
át, áltudományt, amely hazugságokat terjeszt és sulykol az emberekbe, saját magukról. Nos, vajon ho-
gyan nevezik azt a két rendszert, melyet hivatalosan tudománynak tekintenek, és amelyek hivatalosan a 
legfőbb, sőt egyedüli tekintélyek az emberi elme vonatkozásában? Az egyik a pszichológia. A másik a 
pszichiátria. Ez a kettő a leghatalmasabb tekintély az emberi elme területén. Ez a két áltudomány he-
lyettesíti a társadalomban az elme igazi, tényleg működő tudományát. Röviden összefoglalva:

1. A legfelsőbb kaszt hazugságokat talál ki, hogy megtévessze az embereket, és ezáltal 
uralkodhasson felettük.

2. A legfelsőbb kaszt ezeket a hazugságokat ideológiákba, azaz érvrendszerekbe csoma-
golja, hogy ne lehessen könnyen felismerni, hogy a hazugság egy hazugság.

3. Az ideológiákat a társadalomba tekintélyek vezetik be.
4. A tekintélyek lehengerlik az embereket, és ezáltal elfogadtatják velük a hazugságokat. 
5. A tekintélyelvűség egyes egyedül az emberek alacsony szintű tudatossága miatt műkö-

dik.
 6. A legfelsőbb kaszt hatalma kizárólag az emberek rossz mentális állapota miatt létezik. 
7. A legfelsőbb kaszt számára létszükséglet, hogy az emberiséget rossz mentális állapot-

ban tartsa.
8. A legfelsőbb kaszt emiatt minden lehetséges módon meg fogja akadályozni, hogy igaz-

ságok terjedjenek el az emberi elméről. Ha ez megtörténne, az emberek tudatosabbá válnának, és a 
kaszt hatalma semmivé foszlana.

9. A legfelsőbb kaszt úgy akadályozza meg az elme működő tudományának kialakulását, 
hogy azt hazudja: az elme tudománya már létezik.

10. A legfelsőbb kaszt a pszichológiát és a pszichiátriát kiáltotta ki az elme tudományá-
nak, és az elme területén politikai, gazdasági és egészségügyi hegemóniát biztosított a számukra.

11. A legfelsőbb kaszt hatalma tehát a pszichológia és a pszichiátria tekintélyétől függ. A 
legfelsőbb kaszt addig létezik csak, addig játszhatja velünk kisded játékait, amíg képes eltitkolni min-
den igazságot az emberről magáról: a képességeiről, a lehetőségeiről, az erejéről. A pszichiátria és a 
pszichológia az emberről szóló hazugságok gyűjteménye. Az a funkciójuk a társadalomban, hogy elhi-
tessék az emberekkel, hogy nincs út felfelé, hogy az úgynevezett „normalitás” a létezés elérhető leg-
magasabb szintje, és hogy minden olyan módszert, tudást, technikát lejárassanak, kirekesszenek és 
tönkretegyenek, ami az embert ténylegesen jobb állapotba hozná.

4. Nem létezik olyan hivatalosan elismert tudományág, amelynek tárgya Isten vagy a lélek volna, 
sem olyan, amelynek feladatai közé tartozna annak kiderítése, hogy létezik-e valamiféle isten, vagy 
hogy van-e az embernek lelke, vannak-e korábbi életek, vannak-e magasabb rendű képességek, melyek 
nem kötődnek a testhez, van-e az életnek valamiféle célja, van-e jó, és van-e rossz. Egyetlen hivatalo-
san elfogadott tudomány vagy tudományág sem foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, pedig ezekhez ké-
pest minden más kérdés teljesen lényegtelen. Soha nem folytattak olyan hivatalos, tudományos kísér-
letsorozatot, amelynek célja az ember mibenlétének kiderítése lett volna. Ez a téma a legnagyobb tabu 
a világon. Nincs még egy olyan terület, melyet a legfelsőbb kaszt ádázabbul védene, mint ezt.

5. A pszichológia szó eredete az 1500-as évekre datálható. Jelentése: a lélek tudománya. Kez-
detben a filozófia egyik ága volt, amely azért vette fel a lélek tudománya elnevezést, mert a filozófia 
módszerei helyett a tudomány módszereit akarta használni a lélek megismerésére. Kezdetben ezt is 
tette, és már az 1700-as évek második felében ki is jelentette, hogy tudományosan igazolást nyert a 
lélek létezése, amely az anyagi világtól tökéletesen független valóság.

A pszichológia nagyon sokáig nem volt materialista; évszázadokon keresztül hirdette a lélek léte-
zését, és hogy az emberi lélek léte tudományosan bizonyítható. A pszichiátria szó jelentése: lélekgyó-
gyászat. A pszichiátriát a szükség hívta életre. A tizennyolcadik század végén létrejött egy új szakma, 
amely a tébolydákba zárt őrültek ellátásával és gyógyításával volt hivatott foglalkozni. Megjegyzendő, 
hogy a tébolydákat már a hőskorban is felhasználták egyesek arra a célra, hogy általuk nemkívánatos-
nak ítélt személyektől szabaduljanak meg. Kezdetben, amikor még nem létezett a pszichiátria szó, lelki 
medicina névvel illették a területet. Az első tankönyvet 1758-ban adták ki „Értekezés az őrületről” 
címmel. A tébolydák egyre nyíltak és sorra megteltek; továbbá a különös és megmagyarázhatatlan vi-
selkedés minden társadalmi rétegben megtalálható volt, beleértve az uralkodó dinasztiákat is; szükség 
volt hát egy szakmára, amely megállítja ezt a tendenciát, és az őrülteket ismét normálissá teszi. Ez a 
szakma volt a „lelki medicina”, melyet 1808-ban Johann Christian Reil „pszichiátriának”, vagyis „lélek-
gyógyászatnak” keresztelt el. A pszichológia a lélek tudománya volt, mely a filozófiából vált ki azzal a 
céllal, hogy tudományos bizonyítékokat szerezzen a lélek természetét illetően, és hogy a lélek képessé-
geit és törvényszerűségeit a tudományos módszertan precíz technikáit követve tárja fel és foglalja 
rendszerbe. A pszichiátria az őrület okainak kiderítésére, és az őrület megszűntetésére jött létre. 
Mindkét szakterület tiszta és nemes céllal született, és a kezdet kezdetén szándékaik és 
tevékenységeik valóban tudományosak voltak.

6. Az 1810-es évek elején, amikor sorra alakultak a pszichiátriai tanszékek, igen indulatos vita 
robbant ki az őrület okait és kezelését illetően. Ez volt az első nyilvános pszichiátriaellenes tiltakozás, 
melyet még rengeteg követett. Közemberek és neves személyiségek egyaránt az ellen tiltakoztak, hogy 
a pszichiáterek embertelenül bántak pácienseikkel. A célok ugyan tiszták voltak, ám a gyakorlat sokkal 
kevésbé. Mindaz, ami a tébolydákban történt, nem volt más, mint ördögűzés. Ezt a lehető legkomolyab-
ban kijelentem: a tébolydákban ördögűzés folyt, és semmi más. Ördögűzés nagy tömegekben; keresz-
tek, szenteltvíz, ima és papok nélkül. Itt egy különös szokásnak lehetünk tanúi, ami nagyon-nagyon rég-
ről ered, és ami észrevétlenül suhant végig a történelmen, mindig megmaradva a hatalom eszközeként. 
A katonai indíttatású kínzás a titoktartás megtörését célozta. A másikfajta kínzásnak, amit a nyugati 
kultúrában „ördögűzésnek” neveztek, egy viselkedésminta eltörlése volt a célja. Fogtak egy tízéves 
gyereket, aki még mindig ágyba vizelt, rátették egy székre, és elkezdték órákon keresztül forgatni, és 
ezt minden nap megismételték, amíg a gyerek abba nem hagyta az ágyba vizelést, vagy amíg meg nem 
halt, vagy teljesen meg nem őrült. A pszichiátria tehát ördögűzést folytatott, vagyis embereket kín-
zott azzal a céllal, hogy viselkedésmintákat töröljön el. Kezdetben sem a pszichiátriát, sem a pszicholó-
giát nem tekintették tudománynak. Ahhoz, hogy tudományként fogadják el őket, olyan saját szakterü-
lettel kellett rendelkezniük, amely elkülönült minden más tudomány szakterületétől. Az emberrel magá-
val hagyományosan csak a filozófia és a vallás foglalkozott. Abban az időben a felosztás úgy nézett ki, 
hogy az egyik oldalon volt a filozófia, a vallás és az okkultizmus (mágia, alkímia, asztrológia stb.), a má-
sik oldalon pedig a tudomány, ami egyre nagyobb elismertséget nyert, és ami az anyagi univerzummal, 
leginkább annak mérésével foglalkozott. A legfelsőbb kaszt mind a pszichológiát, mind pedig a pszichi-
átriát „tudománnyá” akarta tenni (mert a filozófia, a vallás és az okkultizmus abban az időben már el-
kezdett háttérbe szorulni, mivel a kaszt úgy találta, hogy nem elég hatékonyak a hazugságok terjesz-
tésében). Emiatt a törekvés miatt a pszichológiában és a pszichiátriában elkezdték az embert testi ol-
dalról megközelíteni és magyarázni. A testtel azonban a biológia és az orvostudomány foglalkozott, 
ezért valami újat kellett kitalálni. Így jött létre az a spekulatív tétel, miszerint az embernek nincs 
olyan része, amely kívül esne a testén, vagyis nincs más, csak a test. A pszichológia önmagát a viselke-
dés tudományaként határozta meg, a viselkedés okát pedig a testben kezdte keresni. A pszichiátria az 
őrülettel és annak gyógyításával kívánt foglalkozni, és mivel „az agyban futnak össze az idegek”, kije-
lentették, hogy az agy áll a viselkedés hátterében, így ők az aggyal foglalkoznak.

Valóban léteztek azok a viselkedési minták, melyeket a korai pszichológusok megfigyeltek, és va-
lóban léteztek azok a jelenségek, amelyeket abban az időben a pszichiáterek őrületként leírtak. Aho-
gyan magyarázták ezeket, az volt a hamis. Érdekes módon, kezdetben nem vetették el teljesen a lélek 
létezését, és az egészen a századfordulóig részét képezte a pszichológia és a pszichiátria emberképé-
nek. 1879-ben azonban Lipcsében Wilhelm Wundt kijelentette, hogy tudományosan igazolta: az ember 
nem egyéb, mint egy lélek nélküli állat. És bár a lélek szót néhol továbbra is használták, már nem azt 
értették alatta, amit korábban: nem egy anyagtalan valóságot, hanem csupán az agyműködés összefog-
laló nevét.

7. A kutatástörténet a tudománytörténet része, és egy-egy tárgy vagy téma kutatásának fejlő-
désével, történelmi hátterével foglalkozik. Nos, felettébb érdekes az a tény, hogy Wundt egyetlen 
szót sem írt le arról, hogy milyen kísérlet alapján tette korszakos felfedezését, miszerint az ember-
nek nincs lelke. Felettébb különös a helyzet, mert a történelem legnagyobb horderejű állításának nin-
csen semmiféle kutatástörténete. Egyáltalán semmi. Egyetlen szó sem! Sem 1879 előtt, sem pedig az-
óta, mind a mai napig bezárólag soha senki nem folytatott semmiféle hivatalos, tudományos kutatást 
annak megállapítására, hogy mi az ember. A kutatástörténet teljes anyagában (ami hihetetlenül nagy 
mennyiségű iratot és számítógépes adathordozót tesz ki) a legelső feljegyzéstől a legutolsóig egyetlen 
szó sem található olyan kísérletről, amelynek az lett volna a célja, hogy kiderítse: van-e az embernek 
lelke vagy nincs. Wundt sem hajtott végre semmilyen ez irányú kísérletet, egyszerűen csak kijelentet-
te, hogy „tudományosan igazolta”, és a dolog el volt intézve. Lefordítva mindezt a valóság nyelvére, az 
történt, hogy Wilhelm Wundt volt az első tekintély, akit a legfelsőbb kaszt emellé a gondolat-bálvány 
mellé állított, amely - mint minden más gondolat-bálvány - egy hazugság. 1879-ben, Wilhelm Wundt, „Az 
emberi és állati pszichológia” című könyvében azt írta: „A gondolkodás, a személyiség, és a viselkedés 
nem több, mint kémiai reakciók az agyban”. Ezzel a mondattal vette kezdetét a történelem legsötétebb 
kora.

8. A pszichiátria és a pszichológia már akkor veszélyes eszköz volt, amikor az őrületet próbálták 
diagnosztizálni és gyógyítani. A démon akkor szabadult el igazán, amikor elkezdték az őrületet meg-
előzni. Ekkortól vált a pszichológia és a pszichiátria hatóköre korlátlanná. Megjelentek az élet minden 
területén, végig az összes szakmában, a művészet, a tudomány minden válfajában; beleszóltak az okta-
tásba, beleszóltak a politikába, a bűnüldözésbe, és különös módon még a papi képzésbe is. Az őrület ki-
alakulását úgy lehet megelőzni, hogy az őrület legelső jeleinek felbukkanásakor a személyt kezelésnek 
vetik alá. Még jobban pedig úgy lehet megelőzni, ha eleve mindenkit kezelnek már születésétől kezdve. 
És mindezen létező célok mellett az „őrület”, az „elmebaj”, a „mentális zavar”, az „elmebetegség” sza-
vak a pszichiátria és a pszichológia teljes szakirodalmában sehol sincsenek tudományos igényességgel 
definiálva, mint ahogyan ezek ellentéte, a „normalitás” sem! Általában a pszichiátriai intézetek tisztáb-
bak, mint egykor a tébolydák voltak. Ma már kevesebb embert vernek agyon, kevesebb ember veszti 
életét ezekben az intézetekben, bár még mindig döbbenetesen sok. Ma már kevesebb ember fetreng 
az ürülékében, és kevesebb a sikoly. De még mindig ördögűzéssel foglalkoznak. A pszichiátria még min-
dig tortúrának veti alá az embert, attól a céltól vezérelve, hogy megváltoztassák a viselkedését.

Azonban nem az jelenti az igazán nagy veszélyt, hogy gyakorlatilag bárkit bármennyi időre be-
zárhatnak egyetlen tekintély akármin alapuló véleménye alapján. Nem az a lényeg, hogy a pszichológia 
és a pszichiátria tekintélyei megfoszthatnak embereket emberi mivoltuktól, józan eszüktől, vagy sza-
vahihetőségüktől. Nem az a lényeg, hogy ott bábáskodnak a világ kormányaiban a politikusok, az állam-
fők mögött, és beleszólnak a beszédeikbe, döntéseikbe. Mindezek a veszélyek roppant mértékűek, 
mégis elhanyagolhatók. Ebben a pillanatban szerte a világon sok millió ember tartózkodik valamilyen 
pszichiátriai intézetben, de ez sem különösebben fontos.

9. Ami igazán fontos, ami igazán lényeges ebben az egészben, az a világkép, az a pszichiátria és a 
pszichológia teljesen megalapozatlan, semmiféle kísérleten nem alapuló materialista emberképe, amiben 
milliárdok hisznek, és amit hivatalos világképnek tekint szinte minden ország a Földön. A lényeg az, 
hogy ezekben a pillanatokban a világ valamennyi technikailag és katonailag fejlett államában a hivatalos 
világkép a materializmus, amit a legfelsőbb kaszt a pszichiátria és a pszichológia révén terjesztett el. 
Olyan kormányok, amelyek annyi tömegpusztító fegyverrel rendelkeznek, hogy azzal kiirthatják az éle-
tet a Földön, és az általuk irányított országok ipara révén meghatározó befolyással bírnak a bolygó 
ökológiájára, egy olyan hivatalosan szentesített világképben hisznek, ami szerint az életnek nincs célja, 
nincs értelme, nincs jó és nincs rossz, és a szív dobogásának megszűnésével a tettek többé semmit sem 
számítanak. Ez a lényeg! A többi ehhez képest - semmiség!


