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rán olyan nõgyógyászati gyulladások, felfázások keletkez- mány huzamosan megmarad a helyén, akkor bizonyos,
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a fennmaradás millió magyar élhetne a Kárpátvezetõje magyarországi tartózkodása idején így szólt a magyarokmedencében.
záloga
hoz:
Kiizárólag az abortuszokra nincs

Gondolatok a Kárpát-medencérõl,
melyeket elhallgatnak, félremagya ráznak, elferdítve tanítanak.

2. rész
(folytatás a 2. oldalról)
A lakosság csökkentésére néhány módszer példaként:
„Védõ”oltások alkalmazása már kicsi, csecsemõkortól
kezdve. Ma már több tanulmány foglalkozik azzal, hogy az
oltások milyen mértékben károsítják a kisgyermek immunrendszerét és csökkentik saját védekezõ rendszerének
energiaszintjét. Olyan betegségek ellen adják, melyek ma
már nem léteznek, vagy elõfordulásuk a világ távoli helyein
igen ritka. Vagyis a népesség túlnyomó többsége soha életében nem lesz veszélyeztetett, de szervezetét már életé nek kezdeti szakaszán legyengítik.
Elterjesztették az ingyenes védõoltásokat a megfázásos
megbetegedések ellen. Ezeket ingyen adják a gyermekek
és a nyugdíjasok részére. A lakosság nincs tudatában annak, hogy a szervezetet ezek az anyagok is nagy mértékben
mérgezik és gyengítik. Ha kevesebben élik meg egészségesen a felnõttkort, az kedvezõ a világuralmi helyzetben lévõknek, az egészségügyi maffiát mûködtetõknek. A népszerüsítésre a média rendszeresen „szárnyai alá vesz” 1-2
megfázásos esetet, és erre a néhány példára hivatkozva,
rémhírként ijesztget azzal, hogy az influenza valamelyik vírusa rövid idõn belül megtámadja a teljes ország népességét. Hosszú évekre visszamenõen bizonyított, hogy nagy,
esetleg néhány áldozattal járó járványok kb. 37 évenként
fordulnak elõ. De ebben az esetben sem a lakosság kihalásáról van szó! A lábon kihordott, kezeletlen megfázásnak
lehetnek szövõdményei. Ezek az elõfordulások mégis, csak
töredékei azoknak a tragikus eseteknek, melyek az oltások
mellékhatásai miatt rendszeresen elõfordulnak. Lebénulás,
egyéb idegrendszeri, vagy más megbetegedés több esetben is elõfordult. Azt is világosan lehet látni, hogy a beadott injekciók ellenére minden évben vannak járványos idõszakok és megbetegedések. Ezek az oltóanyagok csak 1-2
vírus ellen hatnak, a többi megszámlálhatatlan korokozó ellen nem, tehát alkalmazásuk fölösleges. Az újonnan meg jelenõ vírusok ellen pedig senkit nem véd meg semmilyen
vegyi anyag sem.
A lényeg: az immunrendszer legyengítésére szolgáló
vakcinákat az állam ingyen, térítésmentesen biztosítja, az
életmentõ és valóban gyógyító szerekhez pedig magas,
vagy elérhetetlenül drága áron lehet hozzájutni.

várólista! A gyermekgyilkosságot
azonnal engedélyezik, míg az élet mentõ, pl. szívm
mûtétekre akár több
hónapot is várni kell!
Ma az abortuszra a karriert
sokszor hozzák föl indokként. Vagyis a pénz, az öncélú siker
fontosabbá vált, mint a családépítés. El kellene gondolkozni azon, hogy az esetleg elért anyagi haszontól még soha
nem lettek boldogabbak a magyar családok. A minél több
pénz megteremtése egyre több idõt vesz el a már megszületett gyerekektõl. Eredmény a családok tömeges szétesése, felbomlása, a gyerekek depressziója, elzüllése. Ma sajnos, már az alapvetõ megélhetés biztosításához is lényegesen több, mint 8 órát kell dolgozni, ami a családok felbomlásához vezethet.
Megfelelõ tájékoztatással még nem késõ a folyamatot
megállítani! Kivétel nélkül, minden magyar felelõs a fiatal ság, az új generáció felvilágosításáért és a nemzet meg mentéséért!
A magyarok nem az anyagi gazdagság elérésétõl lesz nek boldogok! Génjeink nem az anyagi siker elérésére van nak programozva! A magyarságnak más feladatot szánt a
Teremtõ! Ezért nem érdemes és fölösleges másokon átgá zolva, mindenáron az anyagi siker elérésére törekedni.
„Mag”unkra számíthatunk:
És szinte „bbüntetésként” ?! újból magunk vagyunk, mint
a történelem során eddig sokszor és megint csak magunkra számíthatunk. Saját, ütközetképes hadseregre már
nem, mivel azt korábban szándékosan leépítették.
A történelem nagyjaitól idézve:
Napóleon megkérdezte Francois Talleyrand-t, hogy mit
tegyen a magyarokkal.
Talleyrand válasza:
„Felség! Régi szokásuk a magyaroknak, hogy felnéznek
nagyjaikra és büszkék a múltjukra. Vedd el e nép múltját, és
azt teszel velük, amit akarsz! A monarchia idején megvalósították Talleyrand elméletét.”

„Önök, magyarok elképzelni
sem tudják, milyen büszkék lehet nek nemzetükre, magyarságukra.
Mi biztosan tudjuk, hogy a világ
szellemi, lelki és spirituális megújhódása az Önök országából fog elindulni. A világ szívcsa krája az Önök országában, a Pilisben található. Ez a spirituá lis megújhódás már megindult Önöknél!”
A Dalai Láma üzenete a magyarokhoz: http://www.freevlog.hu/play?v=u45395of7058fd
A XIV. Dalai Lámával Izing Róbert és Janzsó Viktor
2006. 10. 11-én készítettek interjút. „ Magyarok! Bár népük nagy múltra tekint vissza, a szabadság és a demokrácia terén még fiatalnak számítanak. A lehetõség mindazon
által eljött az Önök számára, hogy kibontakoztassák képességeiket és megmutassák a világnak szellemüket, kezdeményezõ képességüket. Ehhez azonban az önbizalom elengedhetetlen. Éppen ezért akármilyen nehéz is, bármilyen
akadállyal, nehézséggel néznek szembe, nem szabad, hogy
elveszítsék a reményt és az elhivatottságukat. Bizakodónak
kell maradniuk! Egy tibeti mondás úgy tartja: 9 kudarc 9
próbálkozást jelent. Biztos vagyok abban, hogy egy ilyen
nagy múltú nemzet fényes jövõ elõtt áll. Kérem, dolgozza nak továbbra is keményen és távlatokban gondolkodjanak!
Tartsák szem elõtt azokat a nemes célokat, amelyek a kö zös érdekeket szolgálják. Az emberek sokszor – és ez a politikusokra különösen igaz- elvesznek az apró részletekben.
Ez nem helyes.. Gondolkodjanak távlatokban! Ez az én tanácsom. Köszönöm.
A magyarságnak újra kell értékelnie önmagát és önma gára kell találni. Akkor majd a múlthoz hasonlóan mások
igyekeznek felzárkózni ahhoz a kivételes tudáshoz, melyet
mi képviselünk.
A fentiek miatt a jelenlegi helyzetbõl nem a további so pánkodás és nem is a gyûlölet a kivezetõ út. A nemzetnek
változni, alakulni és fejlõdni kell. Meg kell találni a helyes,
Fényhez vezetõ utat. Mi, magyarok legyünk a Fény az éjsza kában. Fényként világítsuk be a világot, s így teremtsünk új,
boldog Magyar Hazát a Kárpátok alatt. Mutassunk utat az
emberiségnek.

A fentiek miatt a jelenlegi helyzetbõl nem a további so pánkodás és nem is a gyûlölet a kivezetõ út. A nemzetnek
A Székelyek már Attila halálakor tudták, hogy az ország változni, alakulni és fejlõdni kell. Meg kell találni a helyes,
felbomlott egysége kizárólag egy módon menthetõ meg: Fényhez vezetõ utat. Mi, magyarok legyünk a Fény az éjsza „ A nemzet fennmaradásának egyetlen módja, ha nem kában. Fényként világítsuk be a világot, s így teremtsünk új,
szakadozunk el egymástól! A jövõ csak erõs nemzettudat- boldog Magyar Hazát a Kárpátok alatt. Mutassunk utat az
tal tartható és valósítható meg.”
emberiségnek!

Zrínyi Miklós: „A magyar, ha mástól vár segítséget, el Szarvasi emléktábla:
Ez az aránytalan árkülönbség jellemzi az élelmiszerek pusztul!”
Bízzunk magunkban és abban, hogy „megtáltosodni” kizáróárát is. Minél olcsóbb és minél többet reklámozott egy étlag
táltos nemzet tud. Táltos nemzetrõl pedig csak a
József Attila:
el, annál biztosabb, hogy nem emberi tápláléknak való és
magyarság beszélhet. Merjünk vég„ Adj magyarságot a magyarnak!”
minél egészségesebb, annál drágább, pl. bio élelmiszerek
re nagyok lenni, büszke fõvel õseink
elõállítása.
kitaposott útját járni! Lelkiségünkkel,
Gróf Széchenyi István:
(Az ingyenesen osztogatott újságokat sem jótékonyhitünkkel, igaz magyarságunkkal felságból kínálják. Céljuk a tömeges félretájékoztatás.)
„Minden nemzetnek olyan kormátámadni!
nya van, minõt érdemel. Ha valami okA jelenlegi kormány 2007-ben jóváhagyta a 18 évet be- nál fogva ostoba, vagy komisz embe„Aki kér, annak adatik, aki zörget,
töltött nõk esetén a teljes meddõvé tételt. Életük késõbbi rek ülnek egy bölcs és becsületes nép
annak megnyittatik,
szakaszában hiába gondolják meg magukat, az már késõ nyakára, akkor a nép azokat a silány
aki keres, az talál!”
lesz.
fickókat minél hamarabb a pokol feneItt az ideje az ébredésnek !!!
Divattá tették a csípõnadrágot.. Hordása miatt ideje ko- kére küldi. De, ha egy hitvány kor-

