
UTÓSZÓ

1. A legfelsőbb kaszt ideológia-tervezőjeként nem éltem szerzetesi életet. Nem zárkóztam el egy föld-
alatti bunker vastag falai közé. Muszáj volt emberekkel találkoznom, mert mint egykori harctéri manipulátornak, 
élesben kellett tesztelnem az elgondolásaimat, figyelve minden kis reakciót, alaposan kielemezve minden hatást. 
2002 nyarán, amikor még teljes szívvel hittem abban, hogy az emberiséget el kell nyomni, mert rabiga nélkül a 
halálba rohanna, egy ideológián dolgoztam, amelynek az volt a célja, hogy elfogadtasson a társadalomban egy gon-
dolat-bálványt, amely úgy hangzott, hogy „A szigorú demokrácia a jövő”. A „szigorú demokrácia” egy demokráciá-
nak látszó diktatúra, amelyben vannak például választások, de ugyanakkor totálisan elnyomják a személyiséget. 
Egy ideológia nagyon összetett valami. Egyes részei az átlagpolgárra vonatkoznak, más részei a politikusoknak, 
más részei a katonáknak, más részei a nagytőkéseknek szólnak, és így tovább. Minden társadalmi réteg, és minden 
befolyásos szakma más és más hazugságokat, más és más érvrendszert kap. 2002 nyarán megbeszéltem egy talál-
kozót egy nyugállományba vonult ezredessel, aki harcolt a második világháborúban és Vietnámban is. Rengeteg sok 
kitűntetést kapott, igazi háborús hős volt, aki nem félt se embertől, se ördögtől, civilben pedig egy kifogástalan 
úriember. A formálódó ideológiám egyik hazugságát akartam rajta tesztelni. Hogy meglegyen az alaphang közöt-
tünk, azt hazudtam magamról, hogy még annak idején, fiatalemberként, önkéntesként szolgáltam Vietnámban, 
ahol megtapasztaltam a háború borzalmait. Természetesen alaposan felkészültem Vietnámból és más háborúkból 
is. Rengeteg iratot olvastam át a témáról, sok tízezer fényképet néztem meg, és legalább száz órát töltöttem el 
korabeli filmfelvételek tanulmányozásával. Játékfilmeket és regényeket is felhasználtam, hogy kialakíthassam a 
szerepem. Azon a napon, amelyiken úgy éreztem, hogy teljesen felkészültem a találkozóra, az utcán sétálgatva, 
megláttam egy bolt kirakatában néhány videojátékot, és volt köztük egy, amely a második világháborúban játszó-
dott. Gondoltam, kipróbálom, hátha segít abban, hogy még jobban beleéljem magam a szerepembe. Az ezredes 
kőkemény ember volt. Kora ellenére vágott az esze, mint a borotva, és majdnem olyan gyanakvó volt, mint én. Azt 
elhitte nekem, hogy katona voltam, és azt is, hogy jártam háborúban, de azt már nem, hogy számtalan éles beve-
tésen vettem részt, és átéltem a háború poklát, mert - így mondta: - nem olyan típus vagyok. Beszélgetésünk so-
rán az ezredes megkérdezte, hogy mi volt a legszörnyűbb háborús emlékem. Én pedig azt feleltem, hogy véletle-
nül megöltem az egyik barátomat. Az ezredes pedig elkezdett zokogni, és megvallotta, hogy 1945-ben, Berlinben 
ő is megölte az egyik barátját, véletlenül. Én pedig könnytől csillogó szemekkel meséltem, hogyan jutottam el a 
géppuskatűzben egy lövészárokig, hogyan rohantam összegörnyedve a sárban, kezemben M-16-os gépkarabéllyal, 
és hogy amikor befordultam a kanyargós, kilométer hosszú lövészárok egyik fordulójában, hogyan eresztettem 
egy sorozatot az ott guggoló fegyveresbe, mert azt hittem, hogy egy észak-vietnámi katona, de amikor magam-
hoz tértem, rájöttem, hogy a barátom az. És az ezredes onnantól a tenyeremből evett, megnyílt előttem, és én le 
tudtam tesztelni a hazugságot, amit a tisztek meggyőzésére találtam ki. Pedig ez az egész nem történt meg ve-
lem. Soha nem jártam háborúban. Igazából még katona sem voltam (bár kaptam kiképzést). Csupán játszottam 
egy második világháborús videojátékkal, és nagyon beleéltem magam, és hagytam, hogy átérezzem a háború 
stresszét, és azt tapasztaltam, hogy rendszeresen agyonlőttem a játékban a saját csapattársaimat. Véletlenül. 
Mert befordultam egy utcasarkon, vagy egy folyosó sarkán, vagy felbukkant valaki egy ablakban, vagy egy fede-
zék mögött, és csak azt láttam: fegyveres, és azonnal tüzeltem, nehogy engem lőjenek le. És ily módon, játék köz-
ben, annyi mindent tudtam meg az igazi háborúról, amit egyetlen könyvből és egyetlen filmből sem. A hivatalos 
adatok szerint a második világháborúban körülbelül 58 millió ember halt meg. Vajon ezek közül hányan haltak meg 
baráti tűz által? Hányan estek el azért, mert a saját bajtársuk véletlenül megölte őket? Hányan lettek öngyilko-
sok, és hányan őrültek meg, amiért véletlenül megölték a barátjukat? A háború poklában, a folyamatos életve-
szély nyomása alatt, vajon ki képes a tizedmásodpercnél rövidebb idő alatt megkülönböztetni egymástól a külön-
féle hadseregek egyenruháit? Pláne esőben, hóban, sárban, éjszaka... Nem tudom, hányan halhattak meg így, de 
valószínűleg több millióan.

Amikor hazatértem az ezredessel való megbeszélésről, az volt az első dolgom, hogy írtam egy jelentést a 
felettesemnek, John Daemonnak, amelyben felhívtam a figyelmét a videojátékokban rejlő hatalmas veszélyre, és 
kértem engedélyt az elpusztítására. Az engedélyt megkaptam. A jelentésemben (sok egyéb mellett) ez állt: „Egy 
ténylegesen realista videojáték képes arra, hogy általa az emberek tapasztalatokat szerezzenek, és megértsenek 
olyan dolgokat, amelyeket nem szeretnénk, ha megértenének. Egy videojátékban a játékosnak olyan felismerései 
lehetnek, amelyek helytállóak és valóságosak.” (...) „Tekintettel arra, hogy a videojátékban a játékos nem egy ol-
vasó vagy egy néző, hanem maga a főszereplő, egy határon túl nem tudjuk manipulálni az elgondolásait.” (...) „Min-
den videojáték típus közül az akciójátékok a legveszélyesebbek ránk nézve.” (...) „A videojáték a jövőben interak-
tív történetmesélő művészetté válhat, amely súlyos problémákat vetne fel.” Megalkottam a gondolat-bálványt: „A 
videojáték káros”, majd elkezdtem kidolgozni hozzá az ideológiát, azoknak a hamis érveknek a rendszerét, ame-
lyek segítségével el lehet majd adni a központi hazugságot az embereknek, és a videojáték, mint olyan, megszűnik 
létezni. Az ideológiában két területre koncentráltam: az egyik az volt, hogy „ez csak egy játék, és nem komoly”, a 
másik pedig az, hogy „bűnözővé teszi a játékosokat”. Azon dolgoztam, hogy elpusztítsak egy művészetet, még a 
hőskorában, mert a legfelsőbb kaszt számára veszélyeket rejtett magában. Kitaláltam, hogy az iskolai lövöldözé-
sek mögött a videojátékok állnak. Néhány szaktekintély (más néven: hivatásos hazudozó) segítségével óriási fel-
hajtást sikerült elérni. A valóságban az iskolai lövöldözések hátterében nem létező betegségekre adott „gyógy-
szerek” állnak. Ezek a nem létező betegségek a „tanulási zavar”, a „figyelemhiány”, és a többi, ehhez hasonló, ki-
talált mentális betegség. Ezek a betegségek nem léteznek, az egészet én magam találtam ki. Ez is csak egy ötlet 
az oktatás csődjének elfedésére. A „gyógyszerek” pedig az olyan drogok, mint amilyen például a Ritalin vagy a 
Prozac. Utána lehet nézni: az összes iskolai lövöldözés elkövetője szedett Ritalint vagy más pszichiátriai drogot. 
Egyetlen kivétel sincs, egyetlen országban sem. Az, hogy ezek a szerek, melyeket gyerekek millióinak adnak, erő-
szakosságot és öngyilkossági hajlamot váltanak ki, annyira közismertek, hogy még a gyógyszerészeti kompendiu-
mokban is megemlítik a „mellékhatások” listáján (ezeket bárki megnézheti egy könyvesboltban vagy egy könyvtár-
ban). És azért „mellékhatások”, így, idézőjelben, mert ezek a fő hatások, ezek azok a hatások, amik miatt kitalál-
ták ezeket az anyagokat. Hát ENNYIRE más lehet a valóság, mint a látszat.

2. Sokszor hittem azt az elmúlt hónapokban, hogy sohasem jutok el idáig, hogy egyszerűen nem bírok élet-
ben maradni ekkora nyomás alatt, ennyi időn keresztül. De mégis sikerült. Még mindig élek és még mindig írok. Ez 
a könyv egy fegyver. Egy száz megatonnás taktikai információbomba a legfelsőbb kaszt hazugságai ellen. A meg-
értés megsemmisíti a hazugságot, és ennek a könyvnek az egyetlen funkciója az, hogy megértesse az olvasóval: mi 
folyik körülötte és miért. Huszonöt éven át álltam egy titkos és gigászi hatalom szolgálatában. Az volt a felada-
tom, hogy ismerjem a gondolatokat, ismerjem mindazt, amit gondolatok terén kitermelt magából az emberiség a 
történelem során. Szabad bejárásom volt a világ összes titkos raktárába, archívumába és levéltárába. Ugyan a 
legfelsőbb kaszt titkait nem ismertem, de az emberiség titkait igen. Tanulmányozhattam minden iratot, doku-
mentációt, fotót, film- és hangfelvételt, amik „szigorúan titkos” besorolást kaptak. Meg kellett értenem az em-
ber filozófiáit, ideológiát és legendáit. Egyfajta használati utasítást készítettem megbízóm számára arról, hogy 
miképpen lehet elferdíteni különféle népek kulturális örökségét, vallások tanítását, filozófiai irányzatokat, tudo-
mányos elméleteket és megfigyeléseket, művészi vagy pusztán hétköznapi felvetéseket. Ha egy kutatást le akar-
tam állíttatni, mert veszélyeztette a fennálló világképet, csak telefonáltam, és fél órával később a projekt el-
vesztette minden anyagi forrását, elvesztette a jóindulatot, amely körülvette, és rövidesen megszűnt. Csak azok-
nak volt esélyük, akik az intézményesített tudományon kívül dolgoztak, egyedül ők tehettek olyan felfedezése-
ket, amelyek valóban jelentősek voltak, viszont felfedezéseiket nem tudták érvényre juttatni, mert nem enged-
ték be őket az intézményesített tudomány területére, nem kaptak publikálási lehetőséget, anyagi eszközöket, és 
ha nagyon kitartóak voltak, és még ezek után is fennmaradtak, törvényeket hoztak ellenük és erőszakkal pusztí-
tották el őket. Ezt megtehették törvény nélkül is, ha még nem voltak túl nagyok, és az esetet ráfogták a bűnö-
zésre. Olyan egyszerű volt az életem. Hihetetlen hatalmat birtokoltam. De egy napon felébredtem. És most itt 
vagyok, írom ezt a könyvet, és ez a láthatatlan hatalom engem keres. Elkövettem a legnagyobb szentségtörést, 
melyet egyáltalán el lehet követni. A legfelsőbb kaszt, a fennálló rendszer árulója lettem. Az egyetlen áruló, ami-
óta csak világ a világ. És nincs semmi más az életemben, amire büszke lehetnék, csak ez az egyetlen egy dolog - 
hogy elárultam a legfelsőbb kasztot.

3. Eljutottunk addig a pontig, hogy ha a világ jelenlegi felépítése és működési módja nem változik meg, ak-
kor meghalunk mind. A legfelsőbb kaszt tudást és technikát rejtett el az emberiség elől. Elképzelhetetlenül je-
lentős az a tudás, melyet nem ismerhettünk meg. A legfelsőbb kaszt kiesésével az elzárt tudás és találmányok 
mind a birtokunkba kerülne - és ezek képezik az egyedüli esélyünket a túlélésre. Vannak igazi igazságok! Vannak 
valódi tények! Vannak igazi problémák, és vannak igazi megoldások! Az elme tudománya létezik!!! Én láttam. Olvas-
tam könyveit. Kipróbáltam. Alkalmaztam. Tanultam. Nem materialista. Egyszerűen csak igaz. Tételei kísérletileg 
igazolhatók. Képes rá, hogy magához térítse az embert: hogy visszaadja a kezébe az önrendelkezés képességét, 
olyan magas fokon, amit a legfelsőbb kaszt elnyomása alatt sínylődve sohasem állt módunkban megtapasztalni. 
Van igazi humán tudomány. Fél évszázada ott van a fal mögött, amellett a számtalan találmány mellett, amit a leg-
felsőbb kaszt minden hatalmát latbavetve elrejtett ön elől - hatalmuk elvesztésével ez a rengeteg csoda életünk 
részévé válik.

4. Régen, ha az ember kalandra vágyott, előtte állt az ismeretlen, bejárhatta a sarkokat, a dzsungeleket, a 
tengereket, a világ számtalan felfedezetlen vidékét. Azután egyszer csak elkezdett terjedni a hír, hogy a világ 
nem ismeretlen többé, nincs több fehér folt. Pedig van. Aki sohasem járt a Himaláján, az semmit sem tud róla. 
Aki sohasem merült le az Égei-tenger vizében, az nem tud róla semmit. A világ az emberek számára ma éppoly is-
meretlen, mint bármikor korábban, a lehetséges kalandok száma eggyel sem csökkent. A média nem az ön egyik 
érzékszerve! Itt az idő, hogy megismerje a világot, mert csak hiszi, hogy ismeri! A látszat eltakarja a valóságot, 
de nincsen rá hatással. A látszat nem létező dolog. A látszat csak látszat, és csak azért létezik, mert valaki vala-
mit rosszul figyelt meg. Ha a megfigyelés pontos, akkor nincs látszat. A világegyetem elképzelhetetlenül hatal-
mas, és tele van kihívásokkal. Az őrület eltűnése az életünkből nem azzal jár, hogy unalomra kárhoztatunk. Éppen 
ellenkezőleg! Az igazi kalandok majd csak akkor sejlenek fel. A legfelsőbb kaszt nem tökéletes, lehet rajta fo-
gást találni. Ha a médiát nem vesszük többé komolyan, ha nem hiszünk többé a tekintélyeknek, ha nem fogadjuk el 
többé a felkínált válaszokat, már megtettük a magunkét. És ha elég sokan megteszik a magukét, a legfelsőbb 
kaszt hatalma összeomlik. Nincs szükség vakmerő húzásokra, öngyilkos támadásokra, fegyveres erőszakra, konti-
nenseken átívelő hajszára, mártírhalálra. Csak arra van szükség, hogy ön megváltoztassa saját magát.

Ha nem hiszi el, amit el akarnak önnel hitetni, ha jobban hisz a saját szemének, mint a világegyetem összes 
tekintélyének, akkor legyőzte őket. Ilyen egyszerű. És ez a valóság. Egy hazugság igazságát nem lehet bebizonyí-
tani, hiszen nincs mit bebizonyítani. Ezért a legfelsőbb kaszt beveti a tekintélyeit, egy valóságos hadsereget, 
amely hivatásos hazudozókból áll, akik bizonygatnak, és bizonygatnak, és bizonygatnak, és bizonygatnak - de sem-
mit sem bizonyítanak. A legfelsőbb kaszt a tekintélyeivel HELYETTESÁTI a bizonyítékokat. Mást nem is tehet. 
De a bizonygatás nem bizonyítás, és az univerzum összes tekintélyének együttvéve sincs annyi hatalma, hogy 
igazsággá változtassa a legapróbb hazugságot.

5. A Rendszer, amely csendben meghúzódik a felszín alatt, egy roppant gépezet. Sokkal nagyobb, sokkal ki-
terjedtebb, és összehasonlíthatatlanul erősebb, mint bármilyen birodalom, amelyről a történészek írtak. Egyet-
len gyengéje, hogy nem tökéletes. Tökéletlensége gigászi természetében nyilvánul meg, abban, hogy nem lát min-
dent. Egy bizonyos léptéknél kisebb dolgokat és jelenségeket egyszerűen nem képes észrevenni. Senki nem tud 
többet, mint amennyit tudnia kell. Senki nincs több titokba beavatva, mint amennyit a munkájához ismernie kell. 
Egy újság főszerkesztője vagy egy tévécsatorna hírszerkesztője nem egy beavatott. Ők csak bizonyos irányelvek 
szerint működnek, mely irányelvek a legfelsőbb kaszttól származnak. Néha egy kis emberi jóindulat vagy egy kis 
zavarodottság miatt olyan hírek is bekerülnek a médiába, amiknek nem lenne szabad. Azután eltűnnek onnan, per-
sze, de ebből a jelenségből is látható, hogy a Rendszer nem tökéletes. A társadalmi átalakulás egy kedvezőbb ál-
lapotba azért nem lehetséges, mert elég nagy léptékű esemény lenne ahhoz, hogy a legfelsőbb kaszt tudomást 
szerezzen róla, és leállítsa. Ez a világ NEM változtatható meg fentről lefelé. A változás kizárólag lentről indulhat 
ki, és terjedhet el, egyre feljebb és feljebb. Ez az esély. Ha ön e könyv hatására megváltozik, felhasználja a ben-
ne foglalt irányelveket a tekintélyekkel kapcsolatban, akkor ez egy olyan változás, amit a kaszt nem képes kivé-
deni vagy észrevenni. Az egyéni átváltozás olyan valami, amire a legfelsőbb kaszt nincs felkészülve. És ha elég sok 
ember megváltozik, az egész világ megváltozik. A legfelsőbb kaszt nagy játszmája az, hogy ellentéteket szít, me-
lyekkel leköti az embereket. A világ átalakulása abban nyilvánul majd meg, hogy fogyatkozni kezdenek az ellenté-
tek. Ha nem hisz a tekintélyérveknek, ragaszkodik ahhoz, hogy a dolgokat a saját szemével lássa, és nem vevő a 
felkínált ezer és ezer konfliktusra, a bilincs leoldódik az elméjéről. És ha ez megtörténik, a hazugságok (melyek 
egy részét én találtam ki az elmúlt negyed évszázadban), elveszítik hatásukat. Ebben a könyvben elveket adtam 
önnek, mert mást nem adhattam. Elveket, amelyekkel gondolkodhat, és amelyekkel megváltoztathatja az életét. 
Hiába írtam volna le akárhány tényt, hiába fedtem volna fel akárhány titkot, csak még kisebbnek érezte volna 
magát tőlük, és csak még hatalmasabbnak látta volna a világot. De nekem nem ez volt a célom. Már nem. A legfel-
sőbb kaszt maga, az egész Rendszer az ön képességeiből él. Azok az emberek, akik az igazi hatalmat birtokolják 
ezen a bolygón, paraziták. Az ön segítsége nélkül nem életképesek. Ön pedig úgy segít nekik a fennmaradásban, 
hogy elhiszi az állításaikat, és elfogadja a felkínált konfliktusokat. Ha ezt a két dolgot abbahagyja, legyőzte 
őket.

6. Három nagyon fontos kérdés maradt a könyv végére. Az első kérdés: legyőzte a legfelsőbb kaszt az em-
beriséget, vagy még nem?

A válasz egyértelmű nem. De azt még hozzá kell tennem, hogy csupán egy hajszál választja el a teljes győ-
zelemtől. A második kérdés az első kérdésre adott válaszból fakad: hogyan lehetséges ez? Hiszen a legfelsőbb 
kaszt birtokol minden hatalmat a Földön: ideológiait, politikait, gazdaságit, továbbá az ő kezében van valamennyi 
erőszakszervezet, és egy olyan totális háborút vív az emberiség ellen, amely évezredek óta tart, és amely mind-
végig teljesen egyoldalú volt, hiszen az emberiségnek nem volt tudomása arról, hogy valaki háborút visel ellene. 
És mindezek ellenére a legfelsőbb kaszt még a mai napig sem ért el teljes győzelmet. Még mindig óriási erőfeszí-
tésébe telik, hogy fenntartsa a kontrollt, és még mindig vannak emberek, akik kisebb-nagyobb problémákat okoz-
nak neki. A legfelsőbb kaszt igazi ellensége maga az ember alaptermészete. Ezt az alaptermészetet kell végérvé-
nyesen kiölnie az emberből ahhoz, hogy totális győzelmet arasson. És mint látható, ezt megtenni roppant nehéz. 
Az ember alapvetően jó, nemes szívű, szeretni akar, boldoggá akar tenni másokat, békében akar élni, mindent meg 
akar érteni, és tekintetét a távoli jövőbe veti. Ilyen az ember természetes formájában. És nem olyan, amilyennek 
a média lefesti. A legfelsőbb kasztnak ezt az alaptermészetet kell eltörölnie, és helyette egy gátlástalan, elvte-
len, a végtelenségig önző, a pillanatnak élő, nyomorult szellemi roncsot kell létrehoznia MINDEN emberből. Ez a 
célja. És ezt biztosan tudom. A harmadik kérdés így szól: mi lesz akkor, ha a legfelsőbb kaszt eléri ezt a célt? 
Nos, ha ez megtörténik, a történelem kereke megáll. Az nagyon valószínű, hogy ha az emberi faj el is pusztulna, a 
legfelsőbb kasztnak nem esne bántódása. Annyira védett és rejtett helyen élnek, hogy a bolygó felrobbanását le-
számítva, alighanem semmi nem tenne kárt bennük. Mondhatjuk, hogy a legfelsőbb kaszt azért nem irtja ki egy-
szerűen az egész emberiséget, mert az emberiségből él, az emberiség tartja fenn. De mi lesz a céllal? Mi lesz a 
kaszt céljával, amely felé mutatnak az események és a törekvések? Mit lehet kezdeni egy teljesen elzüllött, tel-
jesen megőrült fajjal? Hát semmit. Akkor miért ez a cél? Talán hazudtak nekem, amikor tájékoztattak a célról? 
Ezt nem hiszem. Túlontúl nyilvánvaló, hogy ez az, ami felé a világot viszik. Tehát akkor miért jó a legfelsőbb 
kasztnak, ha mindenki megbolondul és a történelem kereke megáll? Ez egy nagy rejtély, és sajnos nem tudom, 
hogy mi a válasz. A rendelkezésemre álló adatok alapján kialakítottam egy elméletet arra nézve, hogy miért teszi 
azt a kaszt, amit tesz. De ez az elmélet annyira borzalmas és annyira elrugaszkodott, hogy ebben a könyvben nem 
fogom leírni. Ha elég ideig élek még ahhoz, hogy folytassam a munkám, a következő részben el fogom árulni.

7. Azt kívánom önnek, hogy tudja meg, milyen a fényben élni. Azt kívánom önnek, hogy tudja meg, milyen 
egy olyan világ, amelyben a hazugságok, a fájdalom és az önkényeskedés nem homályosítják el a Napot. Azt kívá-
nom, hogy ismerjen meg egy elnyomó legfelsőbb kaszt nélküli világot, ahol nincs bűnözés, se háború, se őrület. 
Nincs ezekre szükség, nem ezek teszik izgalmassá az életet. Nem az élet törékenysége az élet szépsége, hanem 
azok a végtelen lehetőségek, melyek benne rejlenek. Amikor az embert nem fenyegeti minden irányból erőszak, 
amikor nem hazudnak neki mindenről, amikor nem zavarják össze lépten-nyomon, amikor nem kényszerítik mókus-
kerékbe - vagyis természetes állapotában, természetes környezetében, NEM egy becstelen féreg, aki nem ér-
demli meg az életet!

Az ember, amikor mentálisan jó állapotban van, egy nemes és nagyszerű lény. Alapvetően mindenki ilyen, és 
a gonoszság a szellemi leépülésből születik. Az emberen az segít, ha nyugodtan élhet, ha több lehetőséget kap, ha 
szabadabb lehet. Szembeszállni a legfelsőbb kaszttal roppant veszedelmes vállalkozás. Én csak tudom, elhiheti. 
Ennél csak egy veszélyesebb van: az, ha nem szállunk vele szembe. A legfelsőbb kaszt erős. De csak addig erős, 
amíg ön gyenge. Erős és gyenge között pedig csupán egyetlen tényező adja a különbséget. A tudatosság.


