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Ĉiuj homoj kaj nacioj estas rezultaĵoj post 

cent mil jaroj de naturokondiĉa kongruaĵo 



Ĉiuj homoj havas sian genaĵon donitan 

de rasa deveno kaj familia miksiĝo, kio 

influas vian konduton kaj vivomanieron



La terglobo estas komuna vivloko por ĉiuj homoj. Hodiaŭ

via hejmlando estas nur hazarda loĝloko portempa de

via familio dum longa vivomigrado, kion kaŭzis diversaj

okazoj ekz. klimata ŝanĝo, granda katastrofo, laborista

transigo, komerca koloniejo, internacia geedziĝo k.t.p…



Diversaj migradoj kaŭzas konfliktojn kulturajn ofte inter

malsamaj popoloj esence gendiversecaj. Ĉu ia geneco

havas superecon? Ne. Ĉiu geneco havas sian avantaĝon

kaj malavantaĝon kondiĉe de natura medio kaj sin-

kongruado aŭ malkongruado al klimata ŝanĝo, kio postu-

las malsamajn vivkostojn por la homo kaj socio. Sed pro
sia geneco ĉiu homo kutime kongruas al sia vivkosto.



Ĉiuj naciecoj havis sian historion potenca kaj 

glora, sed ne ĉiama k konstanta. Kial? 



La ĉina han-nacieco estas ĉefparto(93%) sed iam 

regita de minoritatoj dum malvarma periodo. Kial? 

Funkcia kosto por la socia administrado.



Ĉinio havas du originajn ideologiojn Konfuziismo de administra

socio dum varma klimato kaj Daŭismo de liberalisma socio dum

malvarma klimato. Evidente la administra socio postulas pli da

kosto ol la liberalisma, ekz. por la manĉura gubernio kun 5-10

ŝtatpagaj oficistoj, sed por la hana gubernio nun kun 500-1000

ŝtatpagaj oficistoj. Certe la civitano povas ĝui pli perfektan servon

ĉe la hana gubernio,sed tia servo funkcias je alta kosto pro multaj

oficistoj. Feliĉe dum la varma klimato riĉaj rikoltoj povas subteni

tian koston, sed dum la malvarma mankas rikoltoj, la hana

administracio bankrotas! Ĉu la hano ne povas ŝanĝi tion? Jes.



La hana manĝaĵo estas pli varma kompare kun la okciden-

ta manĝaĵo. Tio signifas ke la hana ĉiutagvivo bezonas pli 

da kosto por brulaĵo,materio k tempo ol la okcidenta kosto 

Ĉu la hano ne pova ŝanĝi sian manĝikutimon? Jes. La ĉina 

geneco ne deziras malvarman manĝaĵon, ria stomako so-

piras varman supon k legomon. Tiel, la hana socio devas 

funkcii kondiĉe en la varma klimato konsidere vivikoston.



Kiu estas pli bona inter Konfuziismo k Daŭismo? aŭ la socioj ad-

ministra k liberalisma? Tio dependas de klamata kondiĉo. Dum la 

klimato estas konvena ke la temperatura altiĝo de 1 ℃ nature al-

tigas 3% da GDP de la socia ekonomio, ekz. dum prez. Mao la vi-

laĝano laboregis, sed mankis rikolto pro malvarmo,dum sro Deng 

la vilaĝano laboretas kun rikoltado pro varmiĝo. Nun la ĉina socio 

estas malŝpara, sed la varmiĝa klimato povas subteni ĝian funk-

cian koston, ĉar la ĉina ĉefkulturo Konfuziismo kongruas kun var-

miĝa klimato.Alvorte Dio nun helpas la ĉinon,simile kiel pasintajn 

kelkcentjarojn Dio helpis la eŭropanon. La natura forto regas ĉion.  



Evidente la liberalisma socio estas monŝpara, 

sed senkonkurenca kun la administra socio
Iuj sukcesaj entreprenistoj diris, kiam ili ne konas administron,
ili sukcesis; post la sukceso ili lernis kaj praktikis la
administron, tiam ili bankrotis, ĉar la administrado bezonas
altan koston. Kiam la entrepreno ne povas suferi la
koston,okazis bankroto. Tio signifas, ke tiaj entreprenistoj
sukcesis je tre malalta profito por konkurenco, kiu ne povas
suferi administran koston. Same kiel la kontinenta kaj tradicia
Ĉinio Konfuziisma funkciis nur per profito de la rikolto,kio
dependas de la varma klimato. Sed kiam klimato malvarmiĝis,
Konfuzisma socio bankrotas kaŭze de financa deficito. Male
dum malvarmiĝa klimato la insula k ĉemara lando povas
funkcii ankaŭ de ŝifado, markomerco eĉ rabado. Jen okazis
tio, ke malvarmeca nacio elspezas malmulte por ĉiutaga vivo
kompare kun alia varmeca socio kiel Ĉinio, alie pro mar-
komerco,rabato k kolonio ĝi povas akumuliĝi trezoron por
krei novajn teknikojn kaj kulturaĵojn(civilizaciojn)..



Konkludo

Resume, iu ajn prospero okazas ne de sia
supera civilizacio,sed de sia kongrueco
kun tiam okazinta klimato. Ĉiu nacio
kongruas nur kun klimato de sia
vivmedio. Pro tio ĉiu homo, entrepreno
kaj nacio havas destinan sorton. Kaj Dio
favoras al ĉiuj, sed je malsamaj tempoj.



Mi estas homaranisto

Ĉiuj homoj estas egalaj en la mondo

Mi amas la homaron
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