Fizikai test Igazgatóság
Az alábbi írás egy parabola. Akár jelentéktelennek
tûnõ kis szójátéknak foghatnánk fel. Mégsem az.
Azért döntöttünk úgy, hogy lapunkban helyet
adunk neki, mert a humor, az önirónia sokszor felnyit
olyan zárt kapukat is tudatunkban, amelyeket észérvek, okoskodás nem tudnának megnyitni.
Olvassák nyitott szívvel és elmével a Ribizliként
termesztett Ember paraboláját!
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A Ribizli táplálása, különös tekintettel
új leigázottaink, a gombák bevetésével
Problémafelvetés:
A tenyésztés sikere érdekében két szempontot kell
figyelembe venni:
1. A Ribizli hosszú ideig éljen, hogy a lehetõ legtovább szolgáltasson számunkra energiát.
2. Gyenge legyen, hogy ne tudjon kiszabadulni a tenyésztés igájából.
Tehát olyan táplálékokat kell számukra kifejlesztenünk, amik egyrészt ellátják a testét a hosszú élethez
szükséges tápanyagokkal, másrészt nem rendelkeznek
magas energiával, amitõl a Ribizli felesleges életerõhöz
jutna.
A Homo sapiens természetes táplálkozása (a Squingersek nemes faja elõtti idõkben), magas energiájú növényekbõl és erõs állatok húsából állt. Ez biztosította
számára az erõt, amivel fenntartotta magát, és használta az álmodási figyelmét.
Amióta a tápanyagokat mesterséges módon is hozzá
tudjuk adni a Ribizli étrendjéhez, egyre inkább háttérbe
szorítjuk a magas energiájú hús és növények fogyasztását. Azzal, hogy a tápanyagokat mesterségesen adjuk
hozzá a táplálékához, és messzi földrõl szállítjuk neki a
legkülönbözõbb ételeket, megfelelünk a problémafelvetés mindkét pontjának: a Ribizli tovább él, és erõtlensége miatt nem tud a szabadságáért küzdeni.

Mit nevezünk mesterséges tápláléknak?
Minden olyan, a Ribizli szervezetét tápláló élelmet,
amik nem találhatók meg a Ribizli természetes környezetében, hanem valamiféle mesterséges változtatáson estek keresztül, mielõtt a Ribizli asztalára kerültek volna.

Gyakorlati útmutató a Ribizli táplálá sához:
1. Tápanyagbevitel mesterséges tápanyagokkal
2. A magas energiájú táplálék visszaszorítása
3. Mesterséges táplálékok elõállítása krónikus betegségek elõidézése érdekében
4. Kórokozók felhasználása krónikus betegségek
elõidézése érdekében

HOROSZKÓP

1. Mint feljebb kifejtettük, a mesterséges tápanyagok
általában természetes táplálékok modifikált származékai. A változtatás az egészséges élethez szükséges ter-

mészetes tápanyagok, nyomelemek stb. kivonásával és
sok esetekben mesterséges tápanyagok hozzáadásával
történik.
Krémekkel, porokkal, kutyulékokkal és gyenge állatok maradványaival etetjük a Ribizlit. Annak érdekében, hogy a Ribizli önszántából jusson hozzá ezekhez,
színes csomagolásba rejtjük az értéktelen tápot, és könnyen elérhetõvé tesszük a számára.
2. Minden, a Ribizli természetes környezetében fellelhetõ élelem természetes tápláléknak számít. Kis mértékben függ az energiaszintjük a lelõhelyüktõl, de általában az a jellemzõjük, hogy elfogyasztásuk után a Ribizli világosabban gondolkodik, kitisztul ködös tekintete, és ezzel veszélybe kerül a rejtõzésünk. Ezért a törekvésünk az, hogy minden természetes táplálék a megfelelõ változtatásokon essen keresztül, ahhoz, hogy a Ribizli ne kezdjen el önállóan gondolkozni, és cselekedni.
A legújabb kor vívmánya a génmanipuláció, amivel
zöldségeit, gyümölcseit észrevétlen módon modifikáljuk. A Ribizli abban az illúzióban él, hogy természetes
tápanyagot vesz magához. Sajnos annyira még él benne
a természetes táplálék iránti
igény, hogy a génmanipulált
ételeket elutasítsa. De csak
idõ kérdése, mire a bolygó
visszafordíthatatlanul túlnépesedik, és nem lesz más választása, mint génmanipulált,
sorozatgyártott ételeket fogyasztani, ha nem akar éhen
halni.
3. A mesterséges táplálékok kialakításával egy idõben
el kell hitetnünk a Ribizlivel,
hogy
elfogyasztásukkal
egészséges és változatos táplálékok birtokába juthat. El
kell hitetnünk vele, hogy a természetes táplálékok nem
jelentenek számára akkora változatosságot, mint a mesterséges táplálékok.
Csupán három kiváló mesterséges táplálékot említünk meg, amelyek krónikus betegségeket idézhetünk
elõ:
– cukor – mivel a cukor az egyik kedvelt eszközünk
a Ribizli energiaszintjének csökkentésére, ez szerepel
az elsõ helyen. A cukor ugyanakkor a 4. pontba is beletartozik, mivel kedvelt parazitánk, a Candida albicans
és egyéb gombák tenyésztésére kiválóan alkalmas a Ribizli szervezetében. Ugyanakkor egyfajta hullámvasútra kényszeríti a Ribizli szervezetét, aminek a végeredménye a kimerültség.
– só – A só nem tekinthetõ teljes mértékben mesterséges tápláléknak, de bizonyos nyomelemek hozzáadásával és túladagolásával azzá tehetjük. Rászoktatjuk a
Ribizlit a túlzott használatára. Hatására a Ribizli szervezetébõl több víz távozik, mint amennyi egészséges a
számára, ezért számos betegséget képes elõállítani a
gondolkozási zavaroktól és érzelmi labilitástól kezdve a
testének különbözõ szívreleváns megbetegedéséig.
– liszt – Amikor lisztrõl beszélünk, a természetes gabonából kinyert fehér port értjük, aminek semmiféle
élettani értéke nincsen. A fehér liszt lágysága miatt
vonzó a Ribizli számára, táplálja a testében lévõ gombákat, savasítja a szervezetét stb. Leszoktatja a rágásról
és a küzdésrõl, rászoktatja a kényelem iránti vágyra. A
liszt egészséges megfelelõje a frissen õrölt gabona lenne, de mivel nehéz hozzájutnia, ezt meg sem kísérli.
A só és a cukor legnagyobb elõnye, hogy minden
más ízt felülír. Mihelyst rászoktattuk a Ribizlit, és telí-
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tettük sóval és cukorral a testét, már nem fogja érezni a
mesterségesen hozzáadott adalékok taszító ízét, csupán
csak édeset, és az ínycsiklandóan sósat.
Tudatosabb Ribizlik a fenti mesterséges táplálékokat
„három fehér méreg-nek” nevezik, és igyekeznek távol
tartani magukat tõle. Szerencsére a só és a cukor ínycsiklandó íze, valamint a fehér liszt lágysága megnehezíti
az elhagyásukat, és az átlag Ribizli úgy éli meg, hogy
valami jót von el önmagától, ha abbagyja a fogyasztásukat.
4. Mint fentebb említettük, jelenkori kedvenc kórokozónk a Candida albicans, valamint egyéb, a gombák
csoportjába tartozó kórokozók. Ez az általunk teljes
mértékben leigázott species képes a Ribizli testét láthatatlanul megbetegíteni. Csak néha bukkan a felszínre,
ahol bõrjelenségeket mutat, amit a Ribizli fertõzésnek
észlel. Szerencsére csak kevesen tudják közülük, hogy
a gomba állandóan a testükben van, és akkor ütközik ki
a bõrükön, amikor a testük legyengült vagy elérte a tûréshatárát.
A gombával fertõzött Ribizli szimptómái: fáradtság,
depresszió, gondolkozás képtelensége, emlékezetzavar,
feledékenység, döntésképtelenség, pánik, a koncentráció zavarai stb. valamint a test különbözõ fizikai tünetei. Mint láthatjuk, a Candida remek kórokozó a Ribizli gyengítésére és összezavarására. A gombák táplálása elsõsorban cukorral történik,
ezért fontos, hogy a Ribizli
minél többet vegyen magához
ebbõl a mesterséges tápanyagból.
Az elmúlt idõszakokban
rengeteg kórokozót kisérleteztünk ki, amivel gyengítettük a Ribizlit. Az Élelmezésügyi Alosztály csak nemrég
kapcsolódott bele ebbe a kezdeményezésbe, mert a korábbi
kórokozók, amiket az Erõtlenítõ Csoport fejlesztett ki,
túlságosan agresszívnak tûntek, és olyannyira legyengítették a Ribizlit, hogy bele is halt (kolera, pestis, lepra,
diftéria, tbc, AIDS stb.) Megjegyzendõ, hogy a Lepra
különösen kedvelt betegség lett volna a köreinkben, mivel általa a saját képmásunkra formáltuk a Homo sapienst. De a Ribizli teste túlságosan gyenge volt ennek a
célkitûzésnek a véghezviteléhez.
Jelen pillanatban azonban úgy tûnik, hogy a „láthatatlan kór”, ahogy elõszeretettel nevezzük a gombák áldásos tevékenységét, beváltja a hozzá fûzött reményeket. A Ribizli bagatellizálja ezt a megbetegedést, ami
legyengíti, rossz kedvûvé, sõt, cselekvésképtelenné teszi. A bõrén megjelenõ apró foltokat, elszínezõdéseket
krémekkel kezeli, ami igen mulatságos, ha úgy nézzük,
hogy úgy akar eltüntetni egy jéghegyet, hogy a csúcsát
néha körömreszelõvel megfarigcsálja.

Az Élelmezésügyi Alosztály további ér tékes módszerei a Ribizli táplálásához
Éhségérzet átalakítása – a Ribizli a gyomrának ûrtartalmát fogja az éhségérzetének megállapítására használni, nem pedig a teste jelzéseit célzott ételek kiválasztására. Mivel így többször eszik, és többször „laktaktó”
de nem tápláló ételeket, ezért a teste átalakítja az információkat, éhséget a gyomrának ürességekor fog érezni,
nem pedig akkor, amikor a testének valóban szüksége
van tápanyagra. Kiváló módszer a Ribizli elhízására,
egyben gyengítésére, cselekvésképtelenné tételére.

Forrás: squingers-hunter.blogspot.hu/

KOS (03.21.-04.20.)
RÁK (06.22.-07.22.)
MÉRLEG (09.23.-10.22.)
BAK (12.22.-01.20.)
Úgy érzi, a párja elfordult öntõl, titkol valamit, vagy
Könnyen eshet ugyanis abba a hibába, hogy a saÉrzi, hogy valamiben változtatnia kellene,
Azt hitte, hogy ismeri a partnerét a családtagjait,
nyíltan viselkedik kihívóan másokkal. Talán legjobb,
ját vétkeit, hiányosságait is a másikra vetíti ki.
csak egyelõre azt nem látja tisztán, hogyan.
de rá kell ébrednie, hogy olyan személyiségfejlõA kulcs a próbálkozásban van. Többfelé is elindul, Látszólag objektívnek tûnik, de ha mélyen az ítéletei mögé ha némi cinizmussal kezeli a dolgot, és tréfát csinál az egész- désen mentek keresztül, amirõl ön – talán a sok munkások mindenben kudarcot vall, de egy valami biztosan néz, be kell látnia, hogy nem úgy van. Ha bizonytalan a bõl. Ha még e hûvös viselkedését egy kis kacérsággal is fû- ja, családtól elvonó teendõi miatt – egyszerûen lemaradt.
be fog jönni.
helyzete, egyel több ok, hogy új lehetõségeket keressen! szerezi, biztos lehet abban, hogy vissza tudja õt fordítani. Türelemmel és odafigyeléssel kell újra megismernie õket.
BIKA (04.21.-05.20.)
OROSZLÁN (07.23.-08.22.)
SKORPIÓ (10.23-11.22)
VÍZÖNTÕ (01. 21.-02.19.)
Keményen meg kell dolgoznia a sikerért,
Ne engedje, hogy a féltékenység ördöge teljeHa azt figyeli meg, hogy vitáik folyton ugyanabSzámos félreértés származhat abból, hogy
sen erõt vegyen a szívén. Az már nem mulattatban a mederben folynak, természetesen medamire nemcsak szellemileg, de lelkileg, sõt
kétértelmûen fogalmaz, amivel feleslegesen
fizikailag is fel kell készülnie. A tûrõképesség ná önt sem, és csak mérgezné a kapcsolatukat. Jól néz- dõn, akkor kezdeményezze ön a változtatást! Zökkenjen felizgatja a kedvesét. A karrier házában járó Szaturugyanis legalább annyira fontos lehet, mint az álló- ze meg, hogy kivel lép szövetségre, kinek fedi fel a céljait! ki! Igen nagy terveket forgat a fejében, de ezeket nagy nusz emelkedést biztosít a pályáján. A több pénzért
A játszma még nem dõlt el. Sok múlik ezen a héten.
valószínûséggel csak külföldön tudja megvalósítani.
képesség.
azonban jóval nagyobb felelõsséget kell vállalnia.
IKREK (05.21.-06.21.)
SZÛZ (08.23.-09.22.)
NYILAS (11.23-12.21)
HALAK (02.20-03.20)
Ha a hibákra, a szomorúságra és a sértettségre
Nem kellene hencegnie a könnyen szerzett
Több pénzt szeretne, és magasabb pozícióba
Inkább kerülje a vitákat a partnerével, különösen
koncentrál, akkor sajnos azok fognak nagyobb
törne, de egyelõre nem tudja, merre induljon
ideológiai és politikai kérdésekben. Ha nem is ért
pénzével, mert ezzel csak irigyeket szerez materet nyerni a szerelmi életében. A hála, a köszönet ép- gának, vagy ami még rosszabb, a kölcsönkérõk özönét el. A vágy már elég, hamarosan az élet új lehetõségeket egyet e téren, inkább mosolyogjon bölcsen, és legyintsen
púgy megteszi a hatását, mint a szidalom. Csak ellenkezõ húzza magára. Ráadásul jobb lenne titkolnia a forrása- sodor ön elé. Csak észre kell vennie! Egy kollégája iránt rá! Hamarosan úgyis minden megváltozik e téren, s bár a
értelemben. Persze nem könnyû. Mégis próbálja meg! it. A partnere most mindennél fontosabb önnek.
érzett vonzalma is kezd egyre nyilvánvalóbbá válni.
világ nagyot fordul, önök megmaradnak egymásnak.
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Hit, lélek, harmónia, rejtély

