
A NAGY RÉMÁLOM
a tizenhetedik lecke a világról

1. Bárhol legyünk is, valahol mindig vagyunk, és valahová mindig tartunk. A két pont között (elhe-
lyezkedésünk és célunk között) egy út található, melyen végig kell mennünk, hogy eljussunk a célhoz. 
Ezen az úton a tetteink a lépések, és nem a szavaink. Az alkoholista, aki állandóan a leszokásról beszél, 
de aki mégsem hagyja abba az ivást, nem fog leszokni, mert a tettei nem a leszokás irányába viszik. 
Nem a szavak számítanak, hanem a tettek. Milyen cél sejlik fel a távolban, amely felé az emberiséget 
saját tettei viszik? Olyan könnyű látni, hogy milyen állapot felé tartunk, de annál nehezebb felfogni, 
hogy valóban ez az útirány. Ön mit gondol? Felejtse el a hangoztatott terveket és a reményeket, mert 
sem a szavak, sem a remény nem lépések az úton. Csak a tetteket figyelje. Mit jósol, mi vár ránk, em-
beriségre? Ön szerint a bűnözés egy szép napon eltűnik majd? Csak úgy, egyik napról a másikra? Mit 
gondol: lesznek a jövőben nemzetközi konfliktusok, helyi háborúk, zavargások, éhezés, világjárványok? 
Ön szerint vár még ránk világháború? Mit jósol a terrorizmust illetően? Gondolja, hogy a jövőben vala-
hol bevetnek majd tömegpusztító fegyvert a lakossággal szemben? Eljutunk odáig, hogy többé már 
egyetlen betegség se fenyegessen bennünket? Véleménye szerint egy szép napon beköszönt majd a vi-
lágbéke? Felejtse el a reményt, a szavakat, a bizalmat, és csak arra figyeljen, hogy a TETTEK merre 
vezetnek minket! Nos, merrefelé megyünk, mi az útirány?

2. A múlt csúnya volt, vérzivataros, sötét és kegyetlen. Jelenünk éppen ilyen. Csak a jövőnk egé-
szen más. A jövő, ami felé tartunk, olyan lesz, amihez fogható még nem volt. Ha nem látja, hát elmon-
dom: a jövőnk az, hogy elsüllyedünk. Nem úgy, mint Atlantisz, nem képletesen szólva, de nem is fizikai 
értelemben. Ez az elsüllyedés igazán semmiség volna! Nem városok, országok, szigetek és földrészek 
süllyednek majd el, hanem mi magunk, mi emberek süllyedünk el. És hogy hová? Az ember alá. Nem az 
állatvilágból jöttünk, hanem oda tartunk. És már csak karnyújtásnyira vagyunk. Ha figyeli a tetteket és 
minden mást elfelejt, akkor láthatja, hogy az erőszak sokkal inkább életünk szerves részévé fog válni, 
mint amilyen eddig volt. A bűnözés a mostani többszörösére fog nőni. A bűncselekmények fajtáinak 
aránya meg fog változni, de összességében a bűnözés sokkal nagyobb lesz, mint amilyen most. A háború 
sajátosságai is változnak. Rengeteg helyi háború lesz: kisebb helyi háborúk, és olyan nagy kiterjedésű 
háborúk, melyek mérete megközelíti majd a világháborút. És világháború is lesz. Figyelje a tetteket, 
ügyet se vessen a szavakra, és akkor látni fogja, hogy közeleg.

3. A konvencionális háborús taktika a hadsereg-hadsereg elleni harc. A háború és a háborús fe-
szültség milliárdok figyelmét, gondolatait és érzelmeit kötötte le, és tetteik sokaságát határozta meg. 
Most a háború egy teljesen új formája közeleg. Ezt a háborút a nemzetközi terrorizmus hozza majd el, 
és olyan háború lesz ez, amely ellen hadsereg nem harcolhat. Látta már Belfastot és Jeruzsálemet, 
amikor igazán fellángolt a gyűlölet?

Láthatott jelenteket a tévében, ahogyan az írek és az angolok vagy a palesztinok és az izraeliek 
egymással csatáztak az utcákon, mindenhol, minden fegyverrel, váratlanul támadva elsöprő erővel. Ez a 
gerilla-hadviselés. Egy gerilla-világháború közeleg. Szeptember 11-e és a World Trade Center leomlása 
csupán a startpisztoly eldörrenése volt. Gerillaháborút fognak vívni minden városban, Moszkvától Buka-
restig, Belgrádtól Londonig, New Yorktól Los Angelesig, Sydney-től Tokióig. Nos, ez a jövőnk, ami az 
erőszakot illeti.

4. Nézze meg a gazdaságot. Nézze meg az ipart szabályozó törvényeket és politikai szándéko-
kat. Merre mutatnak? Ebben a pillanatban MINDEN bizonyíték a rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy tud-
juk: az ipar és a szén-olaj alapú gépek és erőművek károsítják a környezetet, és ha ez nem változik, a 
legoptimistább becslések szerint is 2-300 év múlva lakhatatlan lesz a Föld felszíne. És mi történik? Le-
járatják a „károgó” tudósokat, lejáratják a környezetvédelmi aktivistákat és szervezeteket; nem fo-
gadják el, nem tartják be a szükséges szabályokat, mondván, hogy a gazdaság érdeke úgy kívánja, hogy 
ne változtassunk az iparon. Néhány Nagy Tekintély kijelentette: az emberiség halála gazdasági érdek. 
Tudják: a materialista világkép szerint semminek nincs semmiféle következménye. A materializmus vé-
gül mindent kiszorít majd, nem lesznek filozófiák, nem lesznek vallások. Az emberek engedelmes rab-
szolgák lesznek; senki sem álmodozik, senki sem képzel majd el egy szabad világot, mert senki sem lesz 
olyan állapotban, hogy ilyesmit elképzeljen. Dőljön hátra, csukja be a szemét, relaxáljon, és képzeljen 
el egy mindenen vihogó, teljesen „nyugodt” és abszolúte gondolkodás- és cselekvésképtelen fajt. Szép, 
ugye? A legfelsőbb kaszt szerint az.

5. A tettek olyan jövő felé vezetnek, amiben a materializmus totális világuralomra tesz szert. 
Most már pontosan ismeri a materializmus világképének valamennyi tételét - képzelje el, hová fog ez 
vezetni. Az egyetlen jövőkép, melyet a materializmus kínál: a halál. Megszületik, iskolába jár, dolgozik, 
eszik, alszik, szeretkezik, megöregszik és meghal. Ez a MINDEN, amely önre vár a materialista világ-
kép szerint. Ez a világkép olyan fokon őrült, hogy pusztán a benne való hit tönkreteszi önt. Mert ha a 
halál egy legyőzhetetlen mumus, akkor semminek nincs értelme, és akkor miért ne tennénk meg bármit, 
ami éppen az eszükbe jut? Miért ne pusztítsuk el az egészségünket, miért ne legyünk erkölcstelenek, 
miért ne öljünk meg bárkit, aki szembe jön? Miért ne veszítsük el az eszünket teljesen? Ha a halál le-
győzhetetlen, akkor nincs más, mint a pillanat élménye. És ha a legyőzöttség által elfásulva egy nap arra 
vágyunk majd, hogy megerőszakoljunk gyerekeket? Vagy élve felboncoljuk a saját gyerekünket? Vagy 
az anyánkat? Vagy az apánkat? Miért is ne? Nem teljesen mindegy, ha egyszer a megsemmisülésen kívül 
nincs semmi más? És ha már idáig eljutottunk, miért állnánk meg itt? Miért ne hoznánk össze egy hatal-
mas háborút? Miért ne vetnénk be minden fegyvert, ami csak van? Nukleáris fegyverek, vegyi fegyve-
rek, biológiai fegyverek.... Ha ügyesen csináljuk, emberek milliárdjai halnak meg. Az lesz ám a jó buli! És 
esetleg csinálhatnánk egy sokkal nagyobb bombát is, mint az eddigiek. Mondjuk legyen 1 terratonna, és 
legyen hidrogénbomba, vagy antianyag-bomba, amit ha felrobbantunk, megreped a földkéreg. Ej, azok 
lesznek ám a szép idők! A magma feltör a felszínre, a vulkánok vörösre festik az eget! Ilyen elmebeteg-
gé válunk a materializmus hatására, amely teljes egészében hazugságokból áll!

És egy szép napon - amely, ahogyan fogynak az évek, egyre inkább bármelyik reggel elkezdődhet 
- összeomlik a világ. És eljő az új őskor. Ki tudja, hányadszor... Hát ez az a jövő, amelynek megvalósítá-
sán dolgoztam huszonöt éven át, és amelyen a legfelsőbb kaszt a teljes apparátusával dolgozik ebben a 
percben is.


