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Jellemzõen az idegen kézben lévõ bankok, bankárok, ne végre venni a tényadatokat és tenni valamit a fennma-

pontok és egyéb pénzin - radásért. Nem elegendõ az eddigi rossz magyar szokás
A Kárpát-medence ktéezreetsekkedzõsek,bepiltáztáökm, ibaevlaáksoásrlsóákgö, znem
gondolva arra, hogy szerint legyinteni és mindent elintézni azzal, hogy ugyan, én
ezzel
elõsegíti
a
megtermelt
jövedelem
drasztikus kiáram- egymagam mit tegyek, úgy sincs eredménye. Ennek az idõ– a Földi
lását az országból.
nek vége kell, hogy legyen. A magyarság egyik feladata a
példamutatás.. Most elsõdlege paradicsomkert... A Habsburg uralom idején a masen egymásnak kell jó példával
(folytatás a 2. oldalról)
Termõföld:
A világ tájain a termõföldek erõsen lecsökkentek a benépesítések, a városok, az autópálya építkezések következtében. A Kárpát-medence területe a kiválónak minõsített
termõföld viszonylatában is kivételesnek mondható. A
bolygón az összes megmûvelhetõ területet figyelembe véve, arányaiban itt található a legjobb minõségûnek értékelt
termõföldek jelentõs része. Következésképpen a Föld más
területein szétszórva, csak minimálisan fordul elõ olyan kiváló minõségû termõföld, mint itt nálunk, egy helyen minõségében és mennyiségében is egyaránt. Az ENSZ Élelmezésügyi Szervezetének nyilatkozata szerint a Földön a termõföldek összességének 3%-a minõsíthetõ kiválónak, vagy
jónak. Ez a 3% magában foglalja a magyar termõföldek felét. Ezt a kivételes adottságot használták ki õseink és váltunk ezáltal mezõgazdasági országgá. Az elmúlt évszázadokban többször láttuk el Európát (a jelenlegi EU-t) élelemmel akkor, mikor ott az általunk megtermelt növény és
szarvasmarha állomány hiányában éhínség lépett volna föl.
Ma a szándékosan tönkretett mezõgazdaság miatt az éltetõ élelmiszerek helyett a külföldi silány minõségû árukat
preferálják.. Ide kerül be a nyugat iszonyatos mennyiségû
romlott, élelmiszernek nem nevezhetõ génmanipulált, nem
fogyasztható terméke.
A magyar termelõk drasztikus megszorítása miatt az
éves termelés rohamosan csökken, ami újabb külföldi behozatalt jelent. A jó minõségû és egészséges magyar gabonát, gyümölcsöt és zöldségeket külföldre, idegenek
számára magasabb árért, a gazdák megélhetõségük biztosításáért eladják. Így a magyar lakosság és a magyar gyermekek számára marad a külföldi mérgekkel átitatott szemét.
Számunkra ma természetes, hogy ha a Kárpát-medencében eldobunk egy magot, az itt magától kikel és szinte
bármerre járunk, folyóvizet, vagy iható friss forrásvizet szinte mindenfelé találunk. A gabonatermesztéshez és az állat tartáshoz is elegendõ és kiváló minõségû földterület áll a
rendelkezésünkre. Az õshonos és erõs, ellenálló tönkölybúza génbankként szolgál a világnak az egyéb, gyenge minõségû gabonák helyett. Elhagyva a Kárpátok vonulatát, a
Föld más tájain ez közel sem ilyen nyilvánvaló és nincs is
így. A legtöbb helyen nagy erõfeszítéseket tesznek azért,
hogy a megélhetéshez szükséges gabona megteremjen és
az ivóvíz rendelkezésre álljon.
A Kárpát-medencében nem csak a termõföldek adnak
kiváló és bõséges termést. Illetve adnának, ha a kormány a
jelenlegi politikával nem fejlesztené azt vissza.
Édesvizeink halállománya:
Jellemzõ, hogy a korábbi évszázadokban például a Tiszát csak úgy említették, hogy vizében 2/3 rész a hal, 1/3
rész a víz.
Az õshonos szürke marha és a mangalica húsa, az
egyéb magyar háztáji állatok bõséges élelmet nyújtottaknyújtanának a teljes lakosság számára. A szürke marha és
a mangalica génbankja biztosítja ma a külföld számára a
gyenge külföldi tenyészetekkel szemben az életerõs állományt.
A magyar háztáji gazdálkodás, a rideg állattartás erõssé és védetté tette állatainkat. Népünk ennek a termelési
módnak és az önellátásnak köszönhette, hogy a középkorban és a további évszázadokban elkerülte az éhínség, mely nyugaton
sokszor pusztított.
Jelenleg a madárinfluenza
(mesterségesen létrehozott) vírusa
alkalmas arra, hogy az állatok indokolatlan lemészárlásával a gazdákat
csõdbe juttassák, akik ezek után
kénytelenek a fennmaradás érdekében az addig állattartást biztosító
földjeiktõl megválni.
Ma a városi lakosságot vészjóslóan fenyegeti egy esetleges gazdasági válság esetén az éhínség. Az országban a
vidéki gazdálkodást, a termelõ gazdaságokat felszámolták.
A gazdákat különbözõ fondorlattal kényszerítik földjeik eladására, idegen kezekre juttatásra. A megélhetést biztosító
élelmiszertermelést és az ipart leépítették.

gyar lakosság összefogott és így ki zárólag magyar származású és eredetû termékeket vásároltak. Ma
szintén ez lehet fennmaradásunkhoz az egyik megoldás.
A másik az idegen kézben lévõ
pénzintézetek uzsorakamat elleni
összefogásnak kell lennie. Amíg a
lakosság uzsorakamatra vesz föl hitelt és vásárol pl. Karácsonyra
meggondolatlanul, addig a jelenlegi
uralkodói elitet betonozza be jelenlegi székeikbe. Nem kellene hitelt felvenni egy olyan idõszakban, mikor a lakosság szándékos eladósítása a cél. Az
ország kifosztása után ma a magántulajdon elvételét tûzték
ki célul. Ezt könnyûszerrel megtehetik a munkahelyek
elvesztése után a jelzálogosítások miatt. Fentiek mellett a
hitelek visszafizetésének tömeges megtagadása jelentene
elõrelépést. Nem arról van szó, hogy fizetés nélkül jusson
valaki lakáshoz. A helyzet az, hogy a felsõ elit valódi mun ka nélkül, a népesség kizsákmányolásával, õrületes össze gû uzsorakamatok milliárdjai által jut ingyen, munka nélküli
jövedelemhez.
Kárpát-medence vízrendszerei és termõföldjei:
A világ más, egyéb tájaihoz viszonyítva egyedülállóan
képesek a megtisztulásra, a megújulásra. Lásd a Tisza
ciánszennyezését. A csodával határos módon a vízbõl a
méreg különösebb átfogó tisztítás nélkül 1-1,5 év alatt eltûnt! Mára a halállomány újra bõséges. Sem a hazai, sem
a külföldi kutató tudós csoportok nem tudnak a jelenségre
elfogadható magyarázattal szolgálni. A Kárpát-medencében folyóink szabályozásával, az árterek lecsapolásával
elindult az elsivatagosodás. Ez a helytelen bánásmód figyelmeztet a gyors váltásra, a mielõbbi intézkedések megtételére.
Magyarázat az elsivatagosodásra:
A medencében lehulló csapadéknak a múltban elég
ideje volt a párolgásra. Folyóink széles medre, az elterülõ
és kanyargó víztömeg párolgása során a nedvesség még
itt, a medencében visszahullt, vagy a Kárpátok vonulatának
ütközve az erdõségeket öntözte megfelelõ mennyiségû
tiszta vízzel. A lecsapolások, az árterek megszüntetésével,
a folyók szabályozásával, a gátak építésével és megemelé sével a víz átrohan a Kárpát-medencén és nincs ideje a pá rolgásra, így a természetes folyamat felgyorsul, melynek
eredménye a kevesebb mennyiségû természetes csapadék visszahullása.
Gondoljunk gyerekkorunkra, a Mezopotámiai gazdálkodásról tanultakra. Az ottani ártéri gazdálkodás bõséges termést biztosított. Így volt ez a Duna-Tisza folyamközének te rületén is, hiszen Mezopotámia folyamközt jelent. És ez a
folyamköz, azaz Mezopotámia és annak összes gazdagsága megegyezik a két nagy folyónk által közrefogott területtel. Akkor hol is van-volt Mezopotámia?
A helyzetet súlyosbítja a Kárpátokban egyre növekvõ
fakitermelés. Esõzések után a vizet nem fogja meg az erdõk, a fák gyökérzete. A víz lezúdul, az Alföldön ezáltal hatalmas áradásokat, belvizet okozva. És mindezt a globalizá ció fenntartása érdekében tudatosan irányítják és teszik a
földi kisebbségben lévõ irányító réteg kedvéért. Állítsuk
szembe ezt azzal, hogy néhány milliárdos miatt milliárdok
éheznek és szenvednek. A Föld ennek a maréknyi kisebbségnek a hatalmon maradása érdekében van kitéve a tudatos pusztításnak, veszélyeztetve ezzel mindannyiunk életét, létét és jövõjét.
Génkezelt élelmiszerek:
Fontos a behozatal és termesztés
teljes tilalma. Azokon a területeken,
ahol géntechnológiát alkalmaznak, a
föld eredeti állapotát nehezebb
visszaállítani (10 év), mintha egy lebetonozott területet kellene újra termõvé tenni. Ezek a termékek hosszú
távon fogyasztva, generációkon keresztül károsítják az
egészséget, befolyásolják a hormon rendszert, az idegrendszert és a nemzõképességet. Az új generációk, azaz fiaink,
unokáink nagy valószínûséggel torz képleteket hordoznak
majd születésükkor. Ezt egyetlen szülõ sem akarhatja!
Ténylegesen rajtunk múlik a folytatás! Komolyan kelle-

szolgálnunk .
Megjegyzendõ,
hogy múltunkhoz hasonlóan,
hosszabb távon a jövõben ez más
népek számára is feladatunk!
Hagyományaink és szokása ink:
Egyértelmûen jelzik a Kárpátmedence történelmi, kulturális,
mûvészeti, népességi egybetar tozását. Mára bizonyítottá vált,
hogy területét uralkodóan mindig
is magyar génekkel rendelkezõ emberek lakták. Hazug az
állítás, mely szerint õseink a ma tanított honfoglalás idején
érkeztek volna ide.
Honfoglalás:
Ezt a szót a nyelvújításkor Kazinczy maga is szabadkõmûvesként, az õ megbízásuk alapján találta ki. A fellelhetõ
korabeli iratok alapján õseink soha nem használták ezt a
szót. Mindig hazatérésrõl, vagy visszatérésrõl beszéltek.
Az Egyesült Államokban megjelenõ tudományos Science folyóirat 2000. novemberben ismertette a genetikai
szakterület nemzetközi élvonalának 17 elismert képviselõjének kutatási eredményét. A vizsgálat kiterjedt az USA-tól
Ukrajnáig az európai népek származásának és betelepedési idejének felderítésére. Megállapításuk szerint a magyar
fajra jellemzõ EU19 gén 35-40.000 éve jelen van a Kárpátmedencében. Ez a gén a magyarokban 60%, míg a nyugateurópai népekben legfeljebb alacsony gyakorisággal fordul
elõ. Ez az idõtartam megfelel a Homo sapiens elsõ európai
betelepedése óta eltelt idõnek, melynek kezdetén a neandervölgyi ember által benépesült Európa. A magyar a leg régebbi európai génjelzõ.
A magyarság eredettudata a vízözön korszakáig vezet
vissza. A víz okozta pusztulás után újjászületõ élet és emberi kultúra forrásának hordozója, közvetítõje. Az özönvíz
után az elsüllyedt földrész, Atlantisz õsi tudását hoztuk magunkkal a Kárpát-medencébe. Ezért történhetett meg,
hogy az özönvíz után az eredendõ tudás a víz által el nem
borított területrõl, a Kárpát-medencébõl terjedt el a Föld
többi tájára.
Xenofon írja: Európában az özönvíz óta szkíták uralkod nak.
Josefus Flavius zsidó krónikás ie. 37-ben írta: Magóg és
Gomer népei már a vízözön után itt voltak olyan területen,
ahol elõtte még senki nem járt. Területük Spanyol-ország
déli tájaitól a Don folyóig terjedt. Magóg a róla elnevezett
magarokat alapította, a görögök õket szkítáknak nevezik.
Azaz szûzfoglalással, a Vízözön után érkeztünk a Kárpátmedencébe és nem más népektõl sajátítottuk ki 1000 évvel ezelõtt a területet! Ez alapján történelmünk sem csupán
az elmúlt 1000 évbõl áll!
Árpád vezetésével a hazajövetel jelentõsebb ütközetek
nélkül történt, hiszen itt a visszatéréskor magyarul beszélõ
rokonokat találtak.
A Tarih-i Üngürüsz szerint, amikor Hunor (azaz Árpád
népe) Pannónia tartományba érkezett, látta, hogy az ottani
népek az õ nyelvükön beszéltek.
Anonymus megemlíti a székelyeket, akik Árpád elé
mentek és csatlakoztak is hozzá.
Anonymus és Kézai Simon visszaköltözésnek, Thuróczy
János visszatérésnek, Székely István és Heltai Gáspár má sodik bejövetelnek, a Képes Krónika, Ranzano és Bonfini
nagy visszaköltözésrõl ír.
A magyarok egy szétesett Európába érkeztek vissza. A
Kárpát-medencében õseink ezek után olyan szilárd jogállamot hoztak létre, mely 1000 éven át a Szent Korona alá
tartozó népek között viszonylagos békét és jogokkal biztosított eggyüttélést teremtett.
J.J. Modi indiai professzor szavai:
Áldottak legyetek magyarok, Attila népének egyetlen
„Á
örökösei! Félszázados tanulmányaim meggyõztek róla,
hogy a hunok feltétlenül a magyarok õsei voltak- s így a mai
magyarság az õsi szkíta népek egyedüli leszármazottja Eu rópában, mely magyarságnak a történelme a ma élõ
összes nemzetek legõsibb történelme. Kutatásaim alapján
a hunokat olyan nemzetnek ismertem meg, amelynek di csõsége a mai szomorú világot is beragyogja. Attila a világ történelem egyik legnagyobb hõse, aki mint igaz hõs, lovagias és nagylelkû volt.”
(folytatása a 11. oldalon)

