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Különleges
a magyar gén
egy kanadai
professzor szerint
Dr. Árkay László Monográfok - W. Penfield kanadai professzor kutatása a Rockefeller Alapítvány
megbízásából - A montreáli McGill Egyetem kiváló
professzora Wilder Penfield néhány évvel ezelõtt
megbizatást kapott a Rockefeller Alapítványtól,
hogy kutassa ki és bizonyítsa be van-e és MELYIK
az a gén/fajta, amely földünkön alapvetõ gén. Ez lett
volna a feladat, amelyre az egyetemi tanár óriási,
millió dolláros támogatást kapott.
A ki nem mondott, de valódi célja volt a kutatási feladat-adásnak, hogy a szemita gént találják meg mint
ilyen felsõbbrendû gént.
Egy egész munkacsoport dolgozott rajta. Hosszú évek után meg
is találták a keresett gént, de nem
egyet. Kettõt! Megállapították eme
KETTõRõL, hogy ezeket ugyan akár évszázadokon, generációkon
át - el lehet ideiglenesen nyomni,
de aztán újra feltörnek, míg például a germán, vagy néger elsenyved, eltûnik.
Ezek a megtalált gének évszázadok után is feltörnek: s a kettõ üti egymást.Pillanatnyilag az egyik gén a másikat elnyomhatja, össze is házasodhatnak de a 3, 4, 5., generáció után feltör egyikük
és kizárólagosan fog URALKODNI.
A Wilder Penfield féle kutatócsoport tehát megtalálta ugyan a remélt szemita gént is, de talált egy másik
ilyen fölényes gént, amelyiknek nincs neve. Errõl a másodikról Penfield professzor azt rögzítette le jelentésében, hogy ennek legtisztább képviselõje a Közép-Európában élõ és MAGYARNAK nevezett náció, de hozzátette végsõ tanulmányi jelentésében, hogy földgömbünk
öt teljesen szétszórt pontjain ugyancsak megtalálható
UGYANEZ a második gén.

A “szférikus politika”
teljes összeomlása
Az USA legnagyobb tõzsdei lapjában a The Wall Street Journalban, Európai kiadás, “Itt van a Kurd függetlenség pillanata” címmel Jeruzsálembõl, 2014 június 26-án a 16. lapon William A. Galston a lap szakírójának tollából olyan elemzés jelent
meg, ami tükrözi a szerkesztõség véleményét és ami felveti,
hogy az amerikai politika bizonyos képtelenségeinek véget kell
vetni. Az a tény, hogy ez a Wall Street véleménye, figyelemre
méltó. Különösen most, amikor a Hidegháborút lezáró egyezményeket Ukrajna uniós csatlakoztatásával tejesen fölborították.
Lássunk pár kulcsmondatot a cikkbõl
Az iraki kurdok maguk határozhatják meg a nevét és típusát
annak az államformának, amiben élni akarnak, idézi a lap Erdogan török miniszterelnököt, mintegy jelezve hogy alapvetõ történelmi változás történt a török politikában. Az elmúlt 5 évben Törökország nagyban befektetett az autonóm iraki kurd régióban
és konzulátust nyitott annak fõvárosában, Erbil-ben. Mint azt a
török iró Musztafa Akyol megjegyzi, Törökország az iraki Kurdisztánt és annak szíriai partnerét a térség stabilizáló erejének
tekinti. Ha tehát Törökország maga mögött hagyhat elavult doktrínákat (amit Magyarországon Martonyi utódai és Németh
Zsolt az eseményektõl lemaradva szolgai módon kiszolgál megjegyzésem), bizonyosan megteheti ezt az USA is, jelzi a cikkíró.
Bármit mondhat John Kerry külügyminiszter, Irak nem orvosolhatja széttagoltságát. Az USA katonai fellépése olyan dinamizmust indított be, ami az ország egységét a helyrehozhatóság
határán túlra vitte. Az, hogy összetörtük - Collin Powell megfogalmazása -, nem jelenti azt, hogy a mi birtokunk. Befolyásunk
korlátozott.
Itt az ideje, hogy a makacs tények vezessék diplomáciánkat,
és nem szõrszálhasogatásos ötletek, illetve, taktikai manõverek.
Közel egy évszázaddal az Ottomán Birodalom összeomlását követõen annak következményeivel számolnunk kell. A vonalak,
amelyeket a brit és francia diplomaták húztak a térképre, sohasem álltak semmiféle viszonyban az etnikai és szektariánus valósággal a területen, és ezért most a vonalak, amiket a SykesPicot Egyezmény húzott, tarthatatlanok. “Irak” és “Szíria” csak

Eme, - a szemita barát - Rockefeller Alapítvány reményét tönkretevõ eredmény következménye volt,
hogy az Alapítvány azonnal törölte a támogatását, megtiltotta a jelentés közzétételét és annak kinyomtatását.Erõsen kétlem, hogy az valaha is napvilágot lát.
“Egy alkalommal kezemben volt ez a zárójelentés.
A Bizottság szakértõi jelentésében megadott 5 pont
“folt””- ezt teszi hozzá Árkay - “egészen misztikusan
tökéletesen azonos azzal az öt folttal a földgömbön ahol
a pentatonikus ötfokú magyar NÉPZENE létezik.
De most jön még a java! “Baráth Tibor professzor
kedves barátommal volt 2-3 éve” folytatja beszámolóját
Árkay “egy nem mindennapi telefon beszélgetésem.
Ekkor ezeket mondta nekem Tibor”:
“õ nem ismeri a népdalt, nem zenész. Van neki egy
világtérképe amelyen feltüntette, hol találtak az õskortól kezdve, akármilyen õs magyar, vagy bármilyen más
nyelven olvasható, MEGFEJTHETõ FELIRATOKAT.
De bevallja, nem érti, mert a föld öt helyén vannak teljesen szétszóródva.”
Erre elkezdtem hegyezni a fülemet. “Melyik öt helyen?” kérdeztem...
“ Hát” - mondta Tibor “
1. Magyarországon és Közép
Ázsia Ural környékén, de nem a
szláv területeken,
2. A Távol Keleten Kinában és
Japánban,
3. Közép Afrikában,
4. Az amerikai Indián vidékeken és
5. Skóciában.” Hát majdnem leültem!
Ezek a foltok ugyan is hajszálra azonosak a pentatonikus zene 5 nagy foltjával és a Penfield Bizottság féle
vércsoport foltokkal!”
Ez három egymástól teljesen külön irányból, a népzene kutatás, a népcsoport kutatás és az ösrégészet terérõl származó BIZONYÍTÉKOK adatait hozza egy nevezõre!
“Hát akkor miért vagyunk begyulladva?” -kérdezi
Árkay “Minket nem lehet kiirtani, feltörünk, nem vagyunk egyedül! Miénk a jövõ!!”
Forrás: magtudin.org, magyarokoldala.com
elnevezések, és nem nemzetek.
Ugyanakkor a kurdok meghatározható nép. Van saját nyelvük, kultúrájuk, és történelmük. Minden állam, amelyben sínylõdtek, mint kisebbség, elnyomta õket. 1920-ban függetlenséget ígértek nekik, csakhogy ezt visszavonták 3 évvel késõbb.
Okosan és türelmesen használtak ki az autonómiát, amit Irakban
értek el. Nehéz találni más népet, amelynek jár az önálló állam.
A kurd függetlenség ügye több mint erkölcsi kérdés. Az Irakban tapasztalható korrupció ellenére, õk hatékonyan kormányozták önmagukat, és jelentõs külföldi befektetéseket ösztönöztek területükön. Hadseregük fegyelmezett, és hatékony. Kirkuk bevételével elérték, amit régen akartak, mert az az õ igazi
fõvárosuk, és az õ Jeruzsálemük. És megegyezésük Törökországgal lehetõvé teszi
számukra az olajexportot, Bagdad belegyezése nélkül, ami biztosítja gazdasági függetlenségüket. Szíriát most semlegesíti saját belsõ harca és egy ujjal sem jeleznek
majd a kurdok ellen. Törökország hajlandó
elfogadni egy független iraki Kurdisztánt, és
az, hogy õk ellenõrzik, a kurd olajvezetéket
azt jelenti, hogy a kurdok nem fognak kezdegetni a törökökkel. Ami pedig Iránt illeti,
õk nyakig vannak merülve a kurdokkal az
üzleti kapcsolataikat illetõen. Nechir-van Barzani, a Kurd Autonóm térség miniszterelnöke óvatosan annyit mondott, hogy
szinte képtelenség lenne visszatérni azokhoz a korábbi állapotokhoz, mielõtt az Iraki Iszlám Állam az ISIS meg elfoglalta volna Mosult. Válaszul Kerry keddi kérésére, hogy támogassák a
multi-szektáns bagdadi rezsimet, Massoud Barzani a kurd elnök
azt mondta: “Új realitásokkal és egy új Irakkal állunk szemben”.
Izrael elfogadja Kurdisztánt, mint lehetséges szövetségest. Pénteken a Reuters szerint egy tankhajó kurd olajjal kikötött az izraeli Ashkelon kikötõben. Szemben az iraki fenyegetésekkel, hogy
ne fogadják be ezt az olajat, Izrael biztos piaca lesz ennek az
olajnak.
Washington régóta ellenezte a kurd olaj exportját Bagdad engedélye nélkül, mivel az veszélyezteti Irak egységét. Itt az ideje megváltoztatni ezt a politikát és elfogadni azt, hogy a jelenlegi határok tarthatatlanok és hogy a Sykes-Picot szerzõdés betûi halottak. A KözelKeleten megmaradó amerikai befolyást legjobban úgy lehet felhasználni, ha olyan biztonsági rendszer irányába dolgoznak, amely olyan
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A Pozsonyi csata
emlékére
A magyar nemzet legújabb kori európai
történelmének minden bizonnyal legjelentõsebb honvédõ diadala Kr. u. 907-ben, július 5. és 7. között a Pozsonyi csatában született. Az Árpád nagyfejedelem vezette magyar seregek megsemmisítõ vereséget mértek a Duna két partján és a folyamon a magyarság kiirtására - Ugros esse delendam! , háromszoros túlerõben érkezõ német seregekre.
A magyar nemzet mai tragikus állapotát
drámaian szemlélteti az a körülmény, hogy
a Pozsonyi csata emléke jószerével hiányzik a nemzet tudatából, és a csata 1100. évfordulójának 2007-ben úgy kellett eltelnie,
hogy a magyar állam egyetlen rendezvénnyel sem emlékezett meg róla.
A Magyarok Világszövetsége a Pozsonyi
csata emlékére befogadja székházába az Álmosfia Árpád címû elõadást, melynek szerzõje Király B. Izabella. Jegyek elõvételben
az MVSZ portáján, a nap bármely szakaszában, 33 %-os kedvezménnyel vásárolhatók.
Az MVSZ arra biztatja tagjait és híveit,
hogy minél nagyobb számban vegyenek
részt e rendezvényen, hiszen ezzel a honvisszaszerzõ Árpád fejedelem vezette nemzedék emlékét becsülik meg.
Az MVSZ korábban egy magyarságtudományi füzetet szentelt a Pozsonyi csatának
(MTF-2).
MVSZ Sajtószolgálat
nemzeti határokat ismer el, amit a térség tényezõi támogathatnak.
EDDIG az idézet.
A Sykes-Picot paktumot a szovjetek hozták nyilvánosságra az elfoglalt cári iratokból a törökök nagy örömére. Abban
ugyanis a franciák és az angolok befolyási övezetekben állapodtak meg az arab világot, a kikötõket illetõen, a vasútvonalakat sem engedték ki a Perzsa öbölbe, amit a németek és a
szultán szeretett volna kiépíteni. Konstantinápolyt és a szorosokat, illetve a keleti területeket fölajánlották cárnak. Szuez és
a világkereskedelem brit ellenõrzése védelmében az angolok
inkább kirobbantották a világháborút. Ennek értelmében született meg a Balfour deklaráció is, hogy a megszervezett brit
mandátum Szuezt védje.
Hasonló paktumokat agyaltak ki Közép
Europára is, nem létezõ államokkal, mint
Jugoszlávia, Csehszlovákia, kisentente,
stb. A Müncheni Egyezmény értelmében a
britek a németekkel keleti és nyugati szférára osztották Európát, de Sztálin ezt kiegyensúlyozta a Ribbentropp-Molotov
Paktummal.
Rooswelt beugratta a lengyeleket a
németek ellen, hogy borsot törjön az angolok orra alá. Lengyelország megszállást
követõen azonban Sztálin bemutatta a maga szférikus követeléseit, amitõl a németek haja is kihullott. Ebben pl. Magyarországot szovjet övezetbe követelte átadni Sztálin. A nemetek a
szovjet felvonulást megelõzõ támadásával kirobbant a 2. világháború. Ebben a magyarok joggal vettek részt, igaz az atlantiak siettették a háborút, hogy a tengelyhatalmak ne készülhessenek fel. Végül Rooswelt elszedte a britektõl franciáktól a gyarmatokat. Valóságban a 2. világháború után a Pax
Britannica és a Pax Americana vetélkedése volt a leglényegesebb.
Ha tehát a The Wall Street Journal felveti azt, hogy az Ottomán Birodalom fölosztásának következményei napirenden
vannak, akkor az azt is jelenti, hogy Versailles halott. Az ukrajnai krízis ennek a jele. Németh Zsolt és társai lejárt lemezekkel kísérleteznek. Más nemzeti politikára, más államférfiakra
van szükség.
Geönczeöl Gyula
Léva, Felvidék, Cleveland, Ohio

