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Két, immár lehet többgenerációs információkkal foglalkozó család öregjeként, hadd fogalmazzam 
meg kis piszkáimat. Az állandó (ne négyévenként választott) központi 
&#8222;világvezetéssel&#8221; nem érthetek egyet, mert ez zsákutca. A jézusi egységesített 
világvallást is tűzzel vassal akarták központosított pápák keresztülvinni. A világ nagyobbik fele nem 
tartozik ehhez a valláshoz. A hálót, mármint a települések hálózatát jó lenne megvalósítani, de a 
világháló sem felügyelet nélkül működik (de még mennyire). Régebben az ilyen elképzelésekre 
mondták azt, hogy utópia. A világháló fellelkesít, de ha belemászunk egy kicsit, láthatjuk, hogy 
ugyanúgy működik, mint a többi, s csak látszólag ingyenes, olcsó s nem lebecsülendő az időrabló 
jellege sem. A tv-nél biztos jobb. Eszköz, mint a többi. Használni kell, ha lehet jóra, mert ugye 
roszra is lehet, mint ahogy a kapával is lehet kapálni, de a szomszédot fejbeverni is. Na megyek 
nyomni a gombot, így nevezvén az informatikai munka zömét szakzsargonomban. Környeztem 
már érti, s használja is ezt a kifejezést. Mi vagy? Gombnyomó. 

Válasz 

Mezocsat
(Alex, 2010.06.02 13:19) 

Tiszteletem a cikk irojanak,minden igaz.
Valtoznia kell a vilagnak es ez a valtozas felulrol,
az Isteni erobol es alulrol az emberek szemlelet valtasabol indul el.
Folyamatban van, de a mediat igy,ahogy van meg kell szuntetni.Ez igy az amereikai mocsok,ami 
nem a Jenkik muve,hanem az oket uraloke es ez gyuzuott be a vilagba.Nezzuk a sajat 
csatornainkat.Nem lehet latni egy szepen beszelo magyar bemondot.Nincs,mert
mas a merce.Nem a minoseg jellemzi az elet minden teruletet.Mert akik a vilagot uraljak azoknak a 
penz az istenuk.A penznek pedig nincs erteke,mert nem ertekbol van es nem teremt 
erteket,hanem csak
a hatalmat kepviseli.Magyarul a penhatalmak gazdai a
semmibol jottek es mennek a semmi fel, csak kozben
viszik magukkal a Satan udvaraba a vilag nagy reszet is,ha nem ter a vilag eszhez.Nezzuk az 
uzleteket: van erre a sok szemetre szukseg,ami az elelmiszer ipar termke?-van arra szukseg,hogy 
millio fele rakkelto kozmatikai cikk legyen. Kell a
jo,de nem kell ami karos. Kell ez a rengeteg szemt,ami tonkre teszi a ilagot,a termesztet az 
egeszseget? A foldbe kell asni a szemetet, a tengerekbe kell elsulyeszteni?
Az Isten az emberre bizta foldet-ajandek,ami a mi eletunket szolgalja. De nem ez lett belole.
Hianyzik egy regi modszer,az osok modszere. 

Válasz 
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