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Történelem, tudomány, irodalom, mûvészet
dig leigázva, kifosztva, szabadságharcát vérbe fojtva nyo - nal. Az Uniónak Erdélyre (Romániára) elsõsorban a magyar

agyni. Ezért ne akarjon ma senki olyan buzgón a föld aranykészlete, olajtartaléka és az erdõségek miatt van
A Kárpát-medence mnyourgbaatn hgazdagságáh
hoz felzárkózni! Meggazdagodásuk szüksége.
e
g
y
i
k
a
l
a
p
j
a
a
t
õ
l
ü
n
k
el-és kirabolt kincsek hatalmas kész – a Földi
lete, továbbá a magyarság egyedülálló és kivételes tudásá Ma már nyilvánosan beszélnek arról, hogy minden valónak kihasználása és annak kamatoztatása. És ez nem csak színûség szerint az I. vh. kirobbantásának tényleges oka a
paradicsomkert... Ausztriára vonatkozik!
Kárpát-medence feldarabolása és az akkor még „nagy”
(folytatás a 6. oldalról)
Makó:
Itt található Európa (kivéve Oroszország területét) leg nagyobb, hivatalosan bejelentett földgázmezõje, melyet a
beleegyezésünk nélkül, titokban a kanadaiaknak privatizáltak.
A hivatalos becslés szerint a makói földgázmezõ 600
milliárd euró-t ér! Néhány % (12 %) bevételért odaadta a
kormány a lehetõségét annak, hogy: a készletbõl az ország
államadósságát könnyedén törleszthessük és a jólét néhány év alatt elérje az ausztriai színvonalat. Ha nem idegen
hatalmak érdekeit szolgálná a jelenlegi kormány, akkor nem
lenne szükség semmilyen megszorító intézkedésre és akár
100 évig is könnyedén élvezhetnénk ennek a kincsnek a javait. Végre jólétben élhetnénk. Minden magyar számára
biztosított lenne a megélhetés.
2007-ben bejelentették, hogy megtalálták a Makóhoz
hasonló, sõt nagyobb hozamú gázmezõt, melyet szintén
Kanadaiak termelnek majd ki. Az ország egyéb helyein található (legalább 3-4) hasonló nagyságú földgázmezõkrõl
még mindig hallgatnak!

Lásd Atilla királyunk több szekér elrabolt avar kincsét,
aranyát, melyeket ma úgy mutogatnak a nyugati múzeumokban, mintha az örök idõktõl az õ tulajdonukban lenne és
az õ kultúrájukból származna.
De nézzünk szét keleten is! Az orosz területeken feltárt
szkíta halomsírokból tömegesen kerültek elõ a finom munkával, a korhoz képest a legnagyobb tudással megmûvelt
arany tárgyak, szobrok, ékszerek. A tuvai halomsírból elõkerült több ezer arany tárgyat a század legnagyobb régé szeti feltárásának tartják. A halomsír (kurgán) 800m hosszú
és 30-50m magas. A lelet együttes egyértelmûen igazolja
a szkíta származást és a korhoz viszonyított magas fokú és
páratlan mûveltséget. A leletek jelentéstartalma a magyar
hagyományokat jellemzi: több ezer aranyból készült ló, cso daszarvas, Turul szobor került elõ. A szobrok és ékszerek
mindegyikét a finom, gondos, nemes kidolgozás, az élettel
teli mozgékonyság jellemzi, ellentétben más népek korabeli leleteivel, melyek képtelenek az életerõt tárgyaikban
ábrázolni.
A további ásatásokat a nagy mennyiségû kincs miatt
fegyveresen õrzik. És ez szintén a mi örökségünk, melyrõl
hallgatnak.

A Tuvai halomsírokról:
h t t p : / / w w w. d o b o g o m m t . h u / d o b o g o / l e t o l Erdély:
A Kárpátok vonulatában rekord mennyiségû az un.. aro- tes.php?dlid=alldownloadshun20050000000022
más kõolaj, melybõl gyógyszer is elõállítható. Errõl a kincsIrak:
rõl sem számoltak még be, elhallgatják. A Duna delta torBeszélhetünk továbbá az iraki bombázásokról, a Bagda kolatában a közelmúltban nagy mennyiségû olaj és földgáz
di Múzeum kifosztásáról. Sokan nem tudják, hogy a bomkészletre derült fény.
bázásokkal õseink eddig fennmaradt kultúráját tették tönkre és tüntették el. A bombázások nem csak a föld színéBörzsöny:
Itt található a Föld egyik legnagyobb és legjobb minõsé- rõl, hanem a sivatag homokja alatt is lerombolták a több
gû, ma is mûködõ arany bányája, melyet 1992-ben szintén ezer éves kultúrát.
Elsõ hallásra teljesen értelmetlennek tûnt a sivatag hoa kanadaiaknak privatizáltak. Ki adta oda vagyonunkat, kinmokjának
bombázása. Nem véletlenül irányították a rakétácsünket?! Kitõl kértek erre engedélyt?!
kat mélyen a föld alá. A Bagdadi Múzeumból teljesen tuda tosan, listával a kezükben vitték el és vitették el a lakosságMátraderecske
mellett a Lahócza hegy 250 millió tonna aranyércet rejt. gal származásunk és õsi múltunk dicsõségét igazoló emlé A rendkívüli mennyiségû arany mellett itt, Recsken találha- keit. Az iraki háború egyik valós célja ez volt.
A magyarság egy része a jelenlegi Irakból származik
tó Európa legnagyobb réztartalmú ércelõfordulása is melyLegközelebbi
rokonaink a kurdok. Számos felkelés és a
nek kitermelését a magas költségek miatt hagyták abba.
nagyhatalmak számos ígérete ellenére ma sem rendelkeznek önálló állammal. Az Iránhoz, Irakhoz és Törökországhoz
A múzeumi felirat:
tartozó területeken élõ kurdok a legnagyobb nép a világon, melynek
nincs hazája. A szabadságukért harcoló kurdokat a jelenlegi hatalom negatív ítélettel felkelõknek, lázadóknak nevezi.
Erdély:
Verespatakon az Unió 330.000
tonna arany és 1600 tonna ezüst kitermelését tervezi. 1 km mélyen
masszív uránium érc bányászható,
melyet szintén titok övez. Az itt található aranyat nem szükséges hónapokig folyóvízben szitán átszûrni ahhoz, hogy néhány grammhoz hozzájussanak. Ezt a bányát ugyancsak
kanadaiak termelnék ki.
Feltehetjük a kérdést, milyen különleges képességekkel rendelkezik
Kanada, hogy a Kárpát-medencében
található földgázmezõk és az aranybányák kitermelési joga pont az õ
A magyar aranybányászat Erdélyt is beleértve évszázadokon keresztül a legjobb minõségû aranyat biztosította.
Valóban aranyat ér. A középkorban értékmérõként használták. Európában a magyar királyság rendelkezett a legnagyobb jövedelemmel. Aranytermelésben a középkor idején
Magyar-ország állt az elsõ helyen. Az Árpád korban az
arany föveny aranyként is elõfordult, ami azt jelentette,
hogy szinte bányászat nélkül, a felszínrõl lehetett kitermelni. Az itt található arany mennyisége a mai napig is meghatározó. A Habsburgok a XV. szd-ban rátették kezüket erre
az aranykészletre, mely már abban az idõben is a legnagyobb mennyiségû és a legjobb minõségû aranynak számított.
A világ ezüst termelésének 1/5-e hazánkból származott.

kezükbe került?
A program megsemmisít 5 hegyet, a középkori bányászat régészeti maradványait, 10 templomot, 12 temetõt,
98 gazdaságot, 900 lakóépületet és 2150 ember kényszerül lakóhelyét elhagyni. A bányászat évi 13000 tonna cián
felhasználásával jár, miközben elpusztít számos növény-és
állatfajt. A kitermelés során cián, arzén, kadmium, vas, higany, nikkel vegyületek keletkeznek, melyek tárolóból való
kikerülése ökológiai katasztrófájával fenyegeti Makót, Szegedet, Aradot, Tordát, Zentát, stb.
A verespataki program (a pusztítás) terepasztala és a
közel Jézus korabeli (1900 éves) aranybánya (jobb oldalt):

Nem véletlenül volt szükség az ország teljes és tudatos,
Könnyû volt így a Habsburgoknak meggazdagodni és ez
elõre
kigondolt legyengítésére és szétszakítására Trianonáltal Ausztria gazdaságát fellendíteni, Magyarországot pe-

Magyarország legyengítése volt. Hosszú elõkészületek
után megtörtént a magyarság szétszakítása. Célul már akkor is a magyar föld megszerzését tûzték ki. Trianonnal az
országot „keresztre feszítették” késõbbi terveik megvalósításához.
Mecsek:
Nem véletlen az sem, hogy évek óta meg akarják kaparintani a Zengõ és a Tubes védett területeit. A kijelölt helyszíneken feltûnõen intenzív az energiasugárzás, az energia
csomópontok érzékelhetõsége. A radarállomás az itt sûrûsödõ energiák megszerzésére és felhasználására lett megtervezve. Ennek világuralmi, hadiipari alkalmazására az
USA technikailag a Haarp fegyverekkel képes. A telepítésre szánt radart olyan területen akarják elhelyezni, ahol díszesen faragott építõkövek maradványai találhatóak. Az itt
található energiák mûködése alapján egy Stonehedge jellegû felépítményre lehet asszociálni. Szt. István idején itt
gyógyító központ mûködött. Számtalan középkori legenda
õrzi a múlt emlékeit. A Földön élõ bánáti bazsarózsa 90%a itt található. A populációt próbálták áttelepíteni, de a kísérlet kudarcba fulladt, más területen nem marad fenn. Az
országban már két helyen helyeztek el ilyen lokátort.
Pilis-hegy:
A Pilisben szintén az egyik legjelentõsebb szent he lyünk, energetikai központunk. Tetején orosz katonai bázis
volt, a hivatalos magyarázat szerint Budapest védelmére.
Ma az üresen maradt földalatti bunkerben még mindig
mérhetõ a nukleáris sugárzás. A telepítés kiválasztott helye
és a környezetszennyezés itt sem a véletlennek köszönhetõ.
Tudásunk:
A Kárpát-medencében élõ népcsoport tudását illetõen
is kivételes. A Kárpát-medence, ill. a történelmi Magyaror szág alakja félbevágott agy, mely jelképesen az itt lévõ tu dást jelzi és jelenti. A földi tudást figyelembe véve a legtehetségesebb emberek bizonyítottan azok, akik a magyarok
génjeivel születnek. Genetikailag a világon elõször a ma gyarokon vizsgálták, hogy milyen adottságnak köszönhetõ en magaslanak ki tudásukkal, tehetségükkel más népek közül. Mindig innen kerültek és kerülnek ki ma is a legjobb képességû emberek.
Egész Európában és a bolygó szempontjából is egyedü li és kivételes helyzetben van a magyarság. Az itt található
kedvezõ klíma és éghajlati viszonyok, az élethez szükséges
ivóvíz, a termékeny talaj, a Kárpátok védettsége, az energiaforrások széles skálája (kõolaj, földgáz, geotermikus hõenergia), sehol, egyetlen országnak, egyetlen népcsoportnak sem adatott meg ilyen kivételes formában, összetételben és mennyiségben rajtunk kívül. Mondhatjuk, hogy vi lághatalom vagyunk az életet biztosító tiszta ivóvíz készletben, olajkészletben, földgázban, aranybányákban, drágakõ
bányákban (szintén titkolják, pl. smaragd, itt voltak a legértékesebb opál bányák egész Európában), gyógyvizekben.
Gyógynövényeink olyan széles skálával rendelkeznek,
melyet egyetlen más ország sem mondhat a magáénak.
Nincs olyan betegség, melyre ne lenne gyógyszer a Kárpátmedencében. Nemzeti Parkjaink száma és szépsége is
rendkívüli.
Õsseink pontosan tudták, hogy népünknek miért pont ezt
a területet választották élõ-és lakóhelyéül. A jelenleginél
jobban kellene megbecsülnünk azt a Szent helyet, melyért
õseink vére értünk hullt és melynek gazdagsága -születé sünk okán- a számunkra ma természetes. Ha eddig még
nem tetted meg, mostantól értékeld más szemmel azt a
területet, melyet szülõföldedként tisztelhetsz!
(A 2. rész következõ lapszámunkban!)

