Üzenet a nagy vihar utáni Földről – a KAMA Köztársaságból

Ma, amikor 2099. szeptember 1-ét írunk, mi az Óvilágvége túlélői,
a KAMA Köztársaság lakói hívunk, hogy csatlakozz hozzánk az
emberiség eddigi legfontosabb küldetésében!
Éppen egy évszázada, a 2030-as évek első felében a természet
területeinek, kincseinek felélése és a környezetszennyezés hatalmas
károkat okozott. A megjósolt katasztrófák utolérték az emberiséget.
Egyre nagyobb feszültségek, helyi háborúk alakultak ki. Aztán,
felgyorsultak a klímaváltozás eseményei is. Az időjárás teljesen
élhetetlenné vált. Az egyre hosszabb és magasabb hőmérséklettel járó
aszályok víz- és élelmiszerhiányt okoztak. Emellett, az árvizek, a
tengerszint emelkedése és a hurrikánok együtt városokat pusztítottak
el a partvidéki területeken, a megállíthatatlanul terjedő tüzek a
kontinensek belsejében. Két évtized alatt az éhínség és az egészséges
ivóvíz hiánya, a szennyeződések és a járványok miatt minden
kontinensen csaknem kipusztult az emberiség. A Nagy Vihart
követően – ma csak úgy hívjuk: Óvilágvége - az emberek maroknyi
túlélő csoportjai maradtak világszerte kis, természet-adta

menedékekben. A mi közösségünk a hajdani Magyarországon, a régi
Miskolc területén a Bükk-hegység karsztvizének köszönheti életben
maradását. Őseink, az Óvilágvége túlélői, jelenlegi lakhelyünket KAMA
Köztársaságnak nevezték el itt tengődünk, erőforrásaink, készleteink
szűkösek és fogyóban vannak.

Hosszú és fáradtságos munkát és sikertelen próbálkozásokat követően
a KAMA Köztársaság Tanácsa és a Zsenik lehetővé tették az időutazást.
A fő cél a jelen megváltoztatása a múltba irányuló küldetések révén. A
rendelkezésre álló óvilági adatokból meghatározták azt az időszakot,
amikor még meg lehetett volna – tehát meg lehet! - akadályozni az
Óvilágvégét, csillapítani lehet a katasztrófák nagyságát. Ez az időszak
2013. szeptember 1. és 2014. augusztus 31. közötti időszakra esik! A
kísérleti szakasz lezárult, most minden túlélőt kérünk, hogy
csatlakozzon az időutazó küldetésekhez! Most kell cselekedni! Most
kell megváltoztatnunk a jövőt, azaz jelenünket!
Programozd át, változtasd meg, mentsd meg a jövőt!
Akadályozzuk meg a múltban, hogy a Természet megvadulása
elsöpörje a Föld színéről a civilizációt, Miskolcot, s az emberi faj a
most tapasztalt kilátástalanságba jusson!

Programozzuk át, irányítsuk át a fejlődést a fenntarthatóság felé,
mentsük meg magunkat ettől a jelentől, az időutazás segítségével!

A Vének Tanácsa hamarosan közli a tanács és a Zsenik által
összeállított virtuális kézikönyvet: „Az Óvilágvége és a Kama Köztársaság
Krónikája” címmel, amely igazi ritkaság: egy könyv a jövőből, a jövőről
és a jelenünkről!
Mielőtt azonban a végső szöveg megjelenik, nyilvánosan meghirdetjük
e felhívást: várjuk Miskolc jövőjének és a KAMA Köztársaság
közelmúltjának a történetét, annak különböző epizódjait, részleteit!
Szívesen fogadunk rövid történeteket, novellákat, verseket, kamaszótárt, bármilyen művészeti alkotást (rajz, fotó stb.) a KAMA
Köztársaság Krónikájába!

