PANNON-PALATINUS

Jelentés
A XXI. sz{zad első évtizedéről
(előkészítő tanulm{ny)

A vil{gegyetemben a „földi életet” egyedül{llónak tekinthetjük. A
csillag{szok a lehető leggondosabb tanulm{nyoz{ssal sem fedeztek fel
Földünkhöz hasonló bolygót, amin az élet jeleit lehetne megfigyelni.
Honnan ez a csoda? A bonyolult értelmezések helyett helyezzük
tud{sunkat a természet megfigyelésére és a természeti törvények
tanulm{nyoz{s{ra.
Ismert, hogy a földi élet alapjai: a légkör, a víz, a talaj összetétele, a Nap
sug{rz{sa {ltal kialakult viszonylagos szűk hat{rok között mozgó
hőmérsékleti egyensúlyi helyzet.
A földi élet sebezhető, valamint sz{mos természeti jelenség ezt az
ide{lisnak tekinthető {llapotot folyamatosan v{ltoztatja.
Az élet kialakul{s{t követően, mint azt ismerjük, az élővil{g sz{mos
szereplője népesítette be bolygónkat. Az emberi léptékkel lassúnak tűnő
természeti v{ltoz{sok, a fajok sokszínűsége, folyamatos v{ltoz{sokon
ment keresztül. Ezt nevezzük evolúciónak. Az evolúciót a biológiai
alkalmazkod{snak is nevezhetjük, a folyton v{ltozó környezetben.
Az élővil{gra jellemző, hogy a környezettel minden esetben egyensúlyi
{llapotot igyekszik fenntartani. Az élővil{got felépítő elemek,
molekul{k, vegyületek körforg{sa jelentette és jelenti az élet
fennmarad{s{nak stabilit{st. Az élővil{got, a biológi{t négy fő
élettudom{nyi terült köré csoportosíthatjuk.

A botanika, a növényvil{g az élet fennmarad{s{nak z{loga. A növények
képesek arra, hogy a talaj mikró és makró-elemeinek felhaszn{l{s{val a
napsug{rz{s révén szervetlen anyagokból víz és a légkör harmóni{ja
alapj{n folyamatosan biztosítsa az élet fennmarad{s{nak alapj{t, az
elsődleges t{pl{lékot. A növények jelentik a t{pl{lék l{ncolatban az első
lépcsőfokot.
A zoológia az {llatvil{g tanulm{nyoz{s{nak tudom{ny{val foglakozik.
A mikrobiológiai a vírusok, baktériumok, gomb{k saj{tos életét
dolgozz{k fel.
Az Ember önmag{val kapcsolatosan, az Antropológiai, azaz embertan
tudom{ny{t műveli. Ez a tudom{nyterület összetett ismereteket
tartalmaz. Néh{ny kiemelés Kultur{lis, Biológiai, Paleo, Szoci{l…
Antropológia.
A magasztos tudom{nyok az emberi ismeretekre, a természet
megfigyelésére
alapozz{k
tudom{nyukat,
aminek
szil{rd
fundamentuma a tudat és az ismeretek összessége.
Frissítsük fel ismereteinket és tegyünk egy kis időutaz{st az Emberiség
történetében.
A késői Miocén korban kereshetjük őseinket, akikről feltételezhetjük,
hogy tőlük sz{rmazunk. A tudom{nyos vit{k helyett fogadjuk el, hogy
ebben a korszakban úgy 5-6 millió éve az Ardipithecus kadabba-t
tekinthetjük az emberiség első bizonyítható előhírnökeinek. Az,
Antropológusok {sat{sok és fosszilis bizonyít{sok alapj{n vélelmezik,
hogy a következő {llom{s a Pliocén korszakra esik. Bizonyítékként az
Australopithecus anamensis és aferensis (3-4 millió éve) őseink
maradv{nyait tekintik egyenes vonalú evolúciós folyamatnak. A sz{mos
biológiai el{gaz{sból és kapcsolód{sból az sejlik ki, hogy még ebben a
korszakban a Homo-Habilis (2-3 millió éve) jelentette a tov{bbi életet. A
Pliocén és a Pleisztocén korszak {tmeneti kor{ban élt a Homo Ergaster
(1-2 millió éve). Úgy 600.000-1 millió éve ez a genetikai vonal négy {gra
szakadt. H{rom {g kihalt, de valószínűsíthető, hogy a Homo
Heildelbergensis (400.000-800.000.- éve) -ből v{ltunk úgy 260.000 éve
Homo Sapiens-é.
Saj{t kutat{saim alapj{n, amelyet elsősorban a kív{ncsis{g hajtott
megdöbbentő eredményhez vezetett. Véletlenszerűen, teh{t nem értékes

minta alapj{n fiatalokat, akik 18 és 27 év körüliek voltak megkérdeztem
az Emberiség történetéről. Lehet, hogy rossz helyen érdeklődtem, de
haz{nkban, Budapesten a 100 fiatal közül a fent leírtakról senkinek nem
volt semmilyen fogalma. Valamelyest úgy 20-30%ban hallottak az ősi
Inka, Kínai, Mezopot{miai stb. kultúr{król, de szinte minden v{laszból
az volt érezhető, hogy az emberiség modern fejlődése 2000 éve
kezdődött. Fogadjuk el ezt a napjainkra kialakult szemléletet, ami
természetesen megengedhetetlen, és kezdjünk egy új értelmezést
idősz{mít{sunktól, Krisztus életét követően.
Eszmefuttat{sunkat kezdjük a végéről. Jelenleg 2011-et írunk, teh{t
magunk mögött van két évezred és tíz év. Ez azt jelenti, hogy 2000-ben
{tléptünk egy új évezredbe és egy új évsz{zadba. Jellemzően ezt úgy
foghatjuk fel, hogy a XX.- sz{zadból {tléptünk a XXI. sz{zadba.
Egy rövid felvezető ír{sban csak gondolatokat célszerű felvetni, mert a
részletes kutat{sok egységéből lehet csak kellő pontoss{gú
értelmezéseket megfogalmazni.
Nagy {ltal{noss{gok:
Az Emberiség a XIX. sz{zadig egyensúlyban élt a természettel. A
természet az Ember sz{m{ra ételt és italt adott egy stabil légkörben. A
természet körforg{sa biztosította az Ember sz{m{ra szükséges egyéb
életét javító feltételeket, mint péld{ul építőanyagokat, energi{t,
nyersanyagokat.
Úgy tűnt ebben az időszakban, hogy a földi
lehetőségek kiakn{zhatatlanok és szinte végtelen mennyiségben {llnak
rendelkezésre.
A XX. sz{zad jelentős v{ltoz{st hozott a teljes földi életben. Az emberiség
nagymértékben elterjedt és ezzel belakta bolygónkat. A XX. sz{zad elején
a technikai, ipari forradalom addig soha nem l{tott mértéket öltött. A
földi nyersanyagok kitermelése egyre növekvő ütemben történtek. Erre
szükség volt, mert két vil{gh{borút kellett kiszolg{lni. Az igazs{ghoz az
is hozz{ tartozik, hogy ebben az évsz{zadban a teljes Földkerekségen
egy h{ború, vagy konfliktusmentes nap sem volt. A két vil{gh{ború, a
j{rv{nyok azt valószínűsíthették volna, hogy csökken az emberiség
létsz{ma. A valós{gban az emberek sz{ma milli{rdokkal növekedett. A
XX. sz{zad közepe t{j{ra tehetjük, mindazokat a tudom{nyos
fejlődéseket, melyek a sz{zad m{sodik felére kialakított{k a

robban{sszerű gazdas{gi technikai v{ltoz{sokat. Eredménye képen, a
természet egyensúly meginogni l{tszott. A természeti egyensúlytalans{g
katasztróf{khoz, élelmiszerhi{nyokhoz, j{rv{nyokhoz vezetett. Ebben
az évsz{zadban jelentek meg az első olyan felelősen gondolkodók, akik
felvetették, hogy az emberi mohós{got, gonoszs{got és tudatlans{got fel
kellene sz{molni, mert az egész emberiség issza meg ennek a levét.
Így érkeztünk el úgy kb. 260.000 év vagy 1999 év ut{n a XXI. sz{zadba.
Az ezred évet, a sz{zadot úgy léptük {t, hogy a természeti
egyensúlytalans{gok kialakul{sa m{r bizonyított volt. A sz{zad és az
ezredfordulón még fizetett tudósok azzal vigasztalt{k az emberiséget,
hogy nincs semmi baj, mert csak pénz kérdése minden, mert ha működik
a gazdas{g, akkor van megold{s, mert a tudom{ny felül tud kerekedni a
természeten (szerk. megjegyzés: ez még egyszer sem sikerült). Többször
felmerült, hogy ezek az adminisztratív ranglist{n előkelő helyen lévő
tudósok ezt hogyan tudt{k lelkiismeretükkel összeegyeztetni. Mert ha
tudt{k, hogy a rendelésekre készült indokolatlanul optimista
véleményekkel és megold{sokkal {lltak elő akkor azt tisztességtelen
magatart{snak tekinthetjük. Ha pedig a néha egészen esztelen
javaslatokat és megold{sokat komolyan gondolt{k, akkor a tud{suk
kérdőjelezhető meg. Kell egy harmadik tényezővel is sz{molni és ez nem
m{s, mint a média hatalma. A tudom{nyos ismeretterjesztés színvonala
az elmúlt 50-60 évben folyamatosan hanyatlik.
Ilyen körülmények között léptük {t a XX. sz{zad küszöbét és nem is
olyan régen tapossuk a XXI. sz{zad kissé göröngyös útj{t. Néh{ny hete
arra ébredhettünk, hogy magunk mögött hagytuk a XXI.sz{zad első
évtizedét. De milyen évtizedet.
A részletes elemzés elkészítése kiemelkedően fontos feladat, amit sz{mos
részjelentésben kell összefoglalni. Mindösszesen csak kiemelésként, az
évtized kezdetére esett egy figyelemre méltó katasztrófa, amit m{ra m{r
elfelejtettek, mert nem lehetett akut katasztrófa képsorokat készíteni róla.
A bekövetkezett esemény utóéletével pedig minek foglakozzunk „ej,
r{érünk arra még” felki{lt{ssal.
Az évsz{zad és az évtized a B-15 névre keresztelt jéghegy lev{l{s{val
kezdődött az Anktartiszon. A 11 ezer négyzetkilométeres hegy tíz évvel
ezelőtt, 2000-ben v{lt le az ütközés helyszínétől kilencezer kilométerre
fekvő Ross selfjégről. A lev{lt mező tov{bbi, kisebb darabjai még az

Antarktisz környékén úszk{lnak, 2010 janu{rj{ban a B-15-F jelzésű darab
m{r elhaladt a Neumayer {llom{s előtt.
Az évtizedet mivel z{rhattuk: A mexikói Cancúnban november 29 óta
egyeztettek az ENSZ Éghajlat v{ltoz{si Keretegyezménye (UNFCCC)
részes feleinek 16. konferenci{j{n (COP16) arról, hogy miként
folytatódjon a klímav{ltoz{s elleni küzdelem 2012 ut{n, amikor lej{r a
kérdést szab{lyozó egyetlen nemzetközi szerződés, a Kiotói
Jegyzőkönyv. A meg{llapod{st megfeszített éjszakai t{rgyal{sok ut{n
helyi idő szerint szombat hajnalra sikerült tető al{ hozni, döntöttek a
Kiotói Jegyzőkönyv meghosszabbít{s{ról, és egy új, többek között az
Egyesült Államokat és a fejlődő orsz{gokat is kibocs{t{s-csökkentésre
kötelező új keretegyezményről is. A cancúni „eredményeknek" két igen
eltérő olvasata van. A tavalyi koppenh{gai csúcstal{lkozón kritikus
{llapotba kerültek a klímat{rgyal{sok. Nemhogy halad{s nem történt, de
hajsz{l híj{n összeomlott az egész klímat{rgyal{s-sorozat. A mexikói
t{rgyal{sokat pozitívan értékelők azt hangsúlyozz{k, hogy „ehhez
képest" most előrelépés történt. "Az volt a siker, hogy nem volt teljes
buk{s".
Az évtizedek óta folytatott t{rgyal{sok minden esetben
papírmunk{val és nyilatkozatokkal z{ródnak. Soha egyetlen egy
kötelezettséget sem tartottak be, főleg a nagyhatalmak. A helyzetet
tekinthetjük kil{t{stalannak. A természeti egyensúly felborul{s{t nem
csak a széndioxid kibocs{t{s sz{ml{j{ra írhatjuk. Komoly vita alakult ki
egy légkör kutatóval, aki azt mondta, hogy minden baj oka a széndioxid
kibocs{t{s. Ezzel nagyon vit{ba nem lehet sz{llni, de nagyon jó lenne, ha
csak ez az egy gond volna. A megold{sban viszont m{r éles ellentétek
alakultak ki. A tudom{nyos életbe az terjedt el, hogy a széndioxidot
kössük meg. Az tudom{nytalannak tekintik, ha valaki emlékezteti a
tudósokat arra, hogy tal{n vizsg{ljuk meg a szén körforg{s{t a
természetbe és tal{n az erdőket óvjuk, és ne irtsuk. Ink{bb mindenféle
technikai és kémiai megold{sokat keresnek. Sehol nem lehet hallani arról
az egyszerű tényről a szén körforg{s{nak megfelelően a növények a
fotoszintézis révén oxigént adnak le a légkörnek. Tudósaink azt
gondolj{k, hogy korl{tlan mennyiségű oxigén {ll rendelkezésünkre és az
oxid{ciókkal megkötött oxigén csak úgy van, és marad elég, hogy ne
fulladjunk meg.

Egyszerű meg{llapít{sok, amelyek valószínűleg nem térnek el a
valós{gtól:
A XX. sz{zadban olyan mértékben k{rosította az emberiség a Föld
természeti értékeit, amit a megelőző 1999 évben tett. Az új évezred és
az évsz{zad első évtizedében az emberiség annyit k{rosította a Föld
természeti értékeit, mint a teljes XX. sz{zadban.
A PANNON-PALATINUS t{rsas{g és szerkesztőség felkér mindenkit,
aki felelősséget érez Földünk, a Természet és az Emberiség sorsa ir{nt
legyen segítségünkre, hogy minden részletre kiterjedően elkészüljön a
XXI.sz{zad első évtizedének természeti v{ltoz{sait nyomon követő
dokument{ciók, tanulm{nyok, elemzések összefoglalója.
A PANNON-PALATINUS a szok{soktól eltérően a megtörtént
események utóelemzésén túl, felv{llalva a kritik{kat, {ll{sfoglal{sokat
is megfogalmaz úgy, hogy jövőbe mutató alternatív{kat is készít.
A
„PANNON-PALATINUS
Jelentés
2000-2010”
készítéséről
folyamatos t{jékoztat{st adunk. Terveink szerint a 2011. évben két
konzult{ciós megbeszélésre is sort kerít a szerkesztőség.
Pannon-Palatinus szerkesztő bizotts{g:
(szacsky)
2011. janu{r 23.

Kiemelés kor{bbi ír{sokból:
„A Római Klub több mint negyven éve, a Palatinus Klub több mint négy éve m{st
sem mond, mint azt, hogy Földünk sorsa rossz ir{nyba halad. A szerény, {m néha
harsogó észrevételeket a t{rsadalmak nem veszik figyelembe, sőt kifejezetten ellene
tevékenykednek. Az észrevételeket, a valós tudom{nyos elemzéseket igyekeznek
elfedni, elhallgatni, sőt időnként kifejezetten ellene tenni.
A sokszor emlegetett politikai és gazdas{gi érdekek görcsösen ragaszkodnak
hatalmukhoz és vagyonukhoz. Sajn{latos módon a tudom{nyt is szolg{latukba
{llított{k. Pénzért v{s{rolnak tudósokat, akik mindig azt mondj{k, amit a fizetségért
kérnek tőlük. Napjaink t{rsadalmi rendszerében mindennek neve van, mint pl. a

fenntartható fejlődésnek, a megújuló energi{knak, sőt gazdas{gnak, a tudom{nyt
működtető alamizsn{knak, amit p{ly{zati rendszereknek neveznek.
Úgy tűnt, minden jól működik. Növekszik az emberiség létsz{ma, sok ember tudja a
profitot kitermelni, intenzíven v{ghatj{k az erdőket, termelhetik ki az olajmezőket,
lehal{szhatj{k a tengereket, a nem tetsző fajokat kiirthatj{k és – nem utolsó sorban –
tudom{nyosan h{borúzhatnak. A torz gondolatok és azok r{kényszerítése a
természetre és az emberiségre csak a kivételezetteknek jó.
Minden esetben h{ttérbe szorul a FÖLDI ÉLET. Ez a csoda minden élőlénynek csak
egyszer adatik meg. A vil{gegyetemben minden élőlény csak nagyon rövid ideig
élvezheti létét. Az élővil{g természetes rendje h{borítatlanul zajlana, ha a természet
egyensúlyban volna. Az ember a tudat{val – és sokszor pironkodva kell kimondani –
, a tudom{ny segítségével ezt a „paradicsomi” {llapotot ipari zón{kk{, lakhatatlan
területekké, gigav{rosokk{ alakította {t, ahol csak veget{l a teljes élővil{g.
Nem baj, mondta az a néh{ny ember, politikailag és gazdas{gilag megoldjuk azt,
hogy „mi” jól éljünk. Létrehozunk (mondt{k) gazdas{gi nagyhatalmakat,
birodalmakat, vezető fejlődő orsz{gokat, és filozófi{kat készítünk arra, hogy egyes
népeknek miért kell szegénynek lenniük, és miért kell nyomorban élniük. Ha
valamely nemzet tiltakozni mer a dikt{tumok ellen, azt a hatalmasok
„biztons{gunk”
érdekében
katonai
módszerekkel
prób{lt{k
kiiktatni.
Minden rendben valónak tűnt az elmúlt évtizedekben, csak néh{ny szervezet
prób{lta mondani, hogy rossz ir{nyba haladunk. A gőgös politik{t és a kegyetlen
gazdas{gi szakembereket ez nem zavarta, azt hitték, hogy a felszólalók is csak pénzt
akarnak. Ezért a tévedésükért lehet, hogy nagy {rat fizetnek, de sajnos az igazi {r{t
m{r megfizette a természet és az élővil{g.
Azt gondolt{k, ha kiirtj{k az esőerdőket, és az abból szerzett profitból minim{lis
alamizsn{t fizetnek a helyben lakóknak, akkor a probléma megoldódott.
Azt gondolt{k, ha élelmiszer-szerű termékeket adnak az embereknek (szigorú piaci
szemlélettel), akkor betömték minden ember éhes sz{j{t, csakhogy ez az étel
ehetetlen, rosszízű, és sok esetben új betegségeket szül, nem beszélve arról, hogy
még ez sem jut mindenkinek.
Azt hitték, hogy a gazdas{gi csoda, az eszement „termék-elő{llít{s” a fogyasztói
t{rsadalmi rend növelése korl{tlanul bővíthető. Miközben tudott, hogy minden
fogyasztói termék végső soron hulladék, azaz szemét.
Azt gondolt{k, hogy ha a szemetet gödrökbe temetik, vagy a tengerekbe dobj{k,
akkor az nem l{tható, teh{t nincs. A „bértudósok” sokat dolgoztak ezen a feladaton,

és azt mondhatjuk, eredménnyel, mert a vizu{lis feladatot megoldott{k. A szemét
viszont maradt, és folyamatosan szennyezi a folyóinkat, tavainkat és életünket.
(idézet: Több mint hatmillió tonna szemét kerül évente a tengerekbe , Aggasztó
méretű a csendes-óce{ni szeméttakaró .)

Azt gondolt{k, elfedjük a k{rokat, mindent kivil{gítunk, és ragyogni fog az egész
Föld. Tudt{k és kisz{mított{k, hogy az energiatermelés a lehető legnagyobb üzlet. A
vil{gegyetem értetlenül szemléli azt, hogy miért vil{gítjuk az űrt. Miért {ldozzuk fel
utódaink földi tartalékait azért, hogy az energiatermelők haszna növekedjen azért,
mert az éjszakai kihalt utc{kat vil{gítjuk. Mindezt gigantikus méretekben kivitelezve.
(idézet:
Haldokló sötétség Ahol az ember keltette fény behatol a természetbe,
megv{ltoznak az élőlények mozg{si, szaporod{si, t{pl{lkoz{si szok{sai – az élet sok
tekintetben alapjaiban rendül meg.)

Azt gondolt{k, hogy tegyük üzletté az életet. Szomorúan kell mondani, hogy sikerült
gonosz elképzeléseiket megvalósítani. Napjainkban üzlet a megszületés, a lét
fenntart{sa, az élelmiszer, az ivóvíz, a lakhat{s, az egészség fenntart{sa – és végül a
hal{l is (azaz a temetkezés). Meggyőződésem szerint a politikusok és a pénzemberek

azon f{radoznak, hogy a levegőért hogyan lehetne pénzt szerezni. Egyes bértudósok
lehet, hogy automata nyakelszorító gépen dolgoznak, amibe ha pénzt nem dobnak
bele, akkor elszorítja a torkot (pontosabban: a larynxot = gégét, valamint a trache{t =
légcsőt).
Azt gondolt{k, hogy ha a tud{st és a tudósokat elv{lasztj{k a néptömegektől, akkor
minden jónak a birtok{ba tudnak jutni. Szab{lyozz{k a tud{s tov{bbad{s{t, és
szelekt{lnak az emberek között. Kiv{lasztj{k azokat, akiket csak biológiai
robotoknak sz{nnak, külön v{logatj{k az érzelemmentes adminisztr{torokat, a
pénzvil{g munk{sait, a fegyelmező és rendfenntartó egyedeket.
Azt gondolt{k, hogy az élet fenntart{s{hoz és az ide{lis „munkaerőpiac”
megteremtéséhez speci{lis egészségügyi rendszert kellene fenntartani. Ez az
elképzelés hamarosan kudarcba fulladt, mert a gazdas{gi guruk r{jöttek, hogy a
betegség az is üzlet. Teh{t az egészség-fenntart{s helyett a betegell{t{st helyezték
előtérbe.
Ahhoz, hogy a betegségipar jól működjön, sok betegre van szükség, de ez egyben
ellentmond{sokat is eredményezett, mert a munkaerő- (rabszolga) piacon egészséges
és erős emberekre van szükség. A betegségipar is csak ezekre a kiszolg{ltatott
emberekre építheti vagyon{t.
Érthetetlen, hogy az un. foglakoz{s-egészségügyben, aminek az lenne a fő célja, hogy
a biológiai robotok munkaképességét megtarts{k, miért beszélnek betegekről és
beteg gyógyít{sról. Nem beszélve arról, hogy a betegségipar milyen lelki nyom{st
gyakorol az emberekre, és milyen praktik{kkal tartja a rendszerében a befogott
lelkeket.
Ez keveseknek túl nagy üzlet. Az orvost{rsadalom súlyos belső feszültségekkel küzd.
Az orvosok az egészség- és betegségipar rosszul és méltatlanul kezelt kiszolg{lóiv{
v{ltak. A belső feszültség egyre nő, mert vannak orvosok, akik az etikai rendből {t-,
{tkacsingatnak, és mennek a var{zsl{s és misztikum ir{ny{ba, mert ott nagyon sok
pénzt lehet keresni. Az egészségipar PR fog{sainak eredményeképpen a tudatlan és
megtévesztett tömegek, akik problém{it nem tudj{k orvosolni, a csod{ban bízva
{t{ramolnak a szemfényvesztés vil{g{ba.
Eljutottunk od{ig, hogy napjaink t{rsadalm{t egyesek úgy kezelik, hogy vannak
betegek és az őket kezelő orvosok. De hol vannak az egészségesek? Mennyi energi{t
fektetünk az egészség fenntart{s{ra? Vagy ez csak egy hiú {br{nd? Igaza van annak,
aki azt mondja (és én is ezt vallom), hogy hi{ba akarunk egészséget, ha a levegő
szennyezett, az élelmiszer romlott- fertőzött-mérgező, és nem utolsó sorban
„műanyag”, valamint egyre kevesebbek jutnak megfelelő ivóvízhez, fiziológi{s
folyadékhoz.

L{thatjuk, hogy a Római Klub, de a Palatinus Klub szerény észrevételei is csak
puszt{ba ki{ltott szavak voltak. Kis színesnek tekinti a média azokat a
figyelmeztetéseket, amelyeket előrevetítettek a gondolkodók. Jellemzően a Palatinus
ír{sok is lekerültek az elektronikus oldalakról. M{ra m{r csak a könyvform{tum
örökíti meg a kor{bbi ír{sokat, amelyek nem csak irom{nyok, hanem egyben
figyelmeztetések is.
A Palatinus ír{sok nem megjósolt{k, hanem levezették azokat a folyamatokat,
amelyeket napjainkban megélünk. A 2004–2008-ig megjelent tanulm{nyok nagy
pontoss{ggal valószínűsítették, hogy milyen események fognak beköszönni
napjainkban.
Minim{lis érdeklődés mutatkozott akkor arra, hogy mi fog velünk történni.
Mindenki abból indult ki, hogy csak okoskod{sokról van szó.
A rideg realit{sok helyett a politika, a tőke és az adminisztratív valamint
bértudom{ny összefogott, és folyamatosan eregették rózsaszín ködfelhőiket.
A
természet
vil{ga
nem
olvas
„impaktfaktoros”
publik{ciókat.
A
természetvizsg{lóknak, a természettudom{nyok elhivatott kutatóinak sokszor
tényszerű és kegyetlen leír{sai nem kedveltek bizonyos körökben. Csakhogy ezek a
folyamatok egyszer bekövetkeznek.
Ez történt most is. Az a zűrzavar, amit most tapasztalunk, nem véletlen. A politika és
a tőke görcsösen kapaszkodik abba, hogy a teljes katasztróf{tól megóvj{k… –
természetesen magukat. A zűrzavar lassan kezd hisztérikuss{ v{lni. Ebben semmi
nem meglepő, a kor{bbi palatinusi ír{sok ezt mind előrevetítették. A döntéshozók
vagy tudatlans{gból, vagy hozz{ nem értésből egy {lomvil{gba ringatj{k magukat,
igaz, az élet, folyamatosan r{zza őket, de még nem ébredtek fel.
A Palatinus Klub h{za t{j{n eközben intenzív kutató és elemző munka folyik. Nem
m{sról, mint arról, hogy mi lesz a természet és az emberiség sorsa a jövőben. Az
körvonalazódik, hogy sorsunk egy bonyolult el{gaz{shoz érkezett.
Napjaink kaotikus {llapot{ban sz{mos bizonytalans{g van, hogy melyik útra
lépjünk, ugyanis ha most kiv{lasztunk egy utat, onnan m{r nem tudunk visszatérni.
A G8-ak (kor{bbi palatinuszi ír{s) Heiligedamban még magabiztosan prób{lt{k a
vil{got újra felosztani. Londonban ülésezett a G 20-ak tan{csa, igaz m{r
p{nikhangulatban. Megint csak a régi szólamokat vették elő, miszerint a gazdas{g
stabilit{s{t és a pénzvil{g mindenhatós{g{t kellene biztosítani. A résztvevő
orsz{gok, birodalmak képviselői most szorong{ssal mennek a megbeszélésre, mert
saj{t h{zuk t{j{n is nagy a baj.

Haz{nk képviselő sajn{lattal még jegyet sem tudn{nak venni egy ilyen
megbeszélésre. A folyamatvizsg{latok és elemzések mind azt mutatj{k, hogy lassan
évtizedek óta a lehető legrosszabb utat v{lasztott{k v{lasztott vezetőink.
A felvetéseket, hogy hogyan lenne célszerű bizonyos jobbító, orsz{gos feladatokat
ell{tni, sorra lesöpörték az asztalról. Elkövették a legnagyobb hib{t is, mert
közgazd{szokra és bank{rokra bízt{k az életünket. Sok mindent lehet mondani, de
egyben mindenki egyetérthet: a pénzvil{g vitte csődbe a nemzeteket. A kor{bbi
palatinuszi ír{sok azt javasolt{k, hogy a természet vil{g{t és a pénz vil{g{t szét kell
v{lasztani.
Sajn{latosan a pénz vil{ga a természet vil{g{t fosztotta ki. Az nem baj, ha egy bank
p{ncélterme üres, de az nagy baj, ha a terményt{rak, az élelmiszerrakt{rak, a
vízb{zisok… – és sorolhatn{nk a létünk alapj{t szolg{ló rendszereket – ürülnek ki.
A palatinuszi gondolkod{s szerint két nagy és fő fogalom és annak módozata
akad{lyozza és befoly{solhatja jövőnket.
– A XXI. sz{zadnak nincs megfelelő t{rsadalmi rendje. (Napjaink t{rsadalmi rendjei a
feudalizmus, kapitalizmus, szocializmus, kommunizmus és ezek zagyva keverékei,
idejüket múlt{k. Gondolkodni kellene, hogy lassan 6,7 milli{rd ember életét és
Földünk természetét, élővil{g{t milyen ir{nyítói rendszerben lehetne működtetni)
– A „fenntartható fejlődés” illúziója lassan kezd összeomlani. A Palatinus Klub
megfogalmaz{sa szerint igyekeznünk kellene a „fenntartható egyensúly” felé vinni
életünket, de sajnos m{r ettől is nagyon messze vagyunk.
Mivel kellene kezdeni: első feladat az volna, hogy tudatosuljon mindenkiben, hogy
az természeti egyensúly alapja az „Elemek körforg{sa a természetben”. Egyre több
tudós foglalkozik azzal, hogy értelmezze a természet „körforg{s{t” és lehetőséget
tal{ljon arra, hogy a „megújuló” természeti folyamatok ir{ny{ba terelje az emberi
cselekvéseket. A sz{ndék nemes és jövőbe mutató.”
www,pannonpalatinus.hu

