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„Csak látni
akartalak fiam”…
(folytatás az elsõ oldalról)
Madách szavai jutnak eszembe:
„Minõ csodás kevercse rossz s nemesnek
A nõ, méregbõl s mézbõl összeszûrve.
Mégis miért vonz? mert a jó sajátja,
Míg bûne a koré, mely szülte õt.
Hej, famulus!”
Vagy a másik idevágó idézetre is hivatkozhatom:
„Nem messiás-é minden újszülött,
Fénylõ csillag, mely feltûnt a családnak,
S csak késõbben fejlik szokott pimasszá.”
Igen, Madách Imre remekmûve jut eszembe.
Azé a Madáché, aki 1823. január 2-án a felvidéki
Alsósztregován született és 150 éve, 1864. október
5-én halt meg, s akirõl a hálátlan magyar irodalmárok „nagyvonalúan” elfelejtettek megemlékezni e
kerek, 150 éves évfordulón, idén októberben…
Ám, térjünk vissza e megemlékezõ közjáték
után az elsõ idézetre, amely nem csak a „nõ”-re
vonatkozik… s amelybõl egyetlen sort érdemes kiemelni. A felmentést… vagy magyarázatot, amelyet a bûnre ad a szerzõ: „Míg bûne a koré, mely
szülte õt.”
Valóban lehet-e felmentésként a korra hivatkozni? Lehet-e magyarázat a mai kor erkölcsi és
érzelmi züllésére maga a 20. század, a temérdek Isten nélküli politikai és eszmei irányzat? Sajnos
igen. Hiszen ma már a nevelõk nevelõinek nagyobbik része is szûkében van a hitnek, az erkölcsnek, a tudásnak, az emberségnek. Milyen drámai hallani – s ezt már leírtam egy másik cikkben
is –, amikor a pedagógus azt válaszolja az õt kérdezõ diáknak, hogy lejárt a munkaidõm… vagy
amikor a szülõ utasítja el a gyermek segítségkérését… Mert a züllés, a gyermek lelkének rombolása
itt kezdõdik. Amikor megtapasztalja az elsõ szeretetlenséget, amikor ártatlanságában fel nem foghatja mi is történt az addig gondoskodó és óvó tanítóval, szülõjével. És mintaként értékelve maga is
így kezd élni. Értelme megnyílásával pedig figyelni kezdi az önzésre és kapzsiságra inspiráló médi-

Geostratégia és
Erdély jövõje
Alexander Dugin a moszkvai egyetem filozófia professzora (Putyin tanácsosa és Ivan Iljin
svájci, orosz emigráns filozófus tisztelõje), meghirdette a liberalizmus elleni háborút! Ami azt jelenti, hogy az amerikai és európai elit elleni háborút indította be! Ugyanis ezeket Amerika- és
Európa-elleneseknek, sõt emberiség-elleneseknek tekinti. Ismerteti az új világrendet: a birodalmak létrejöttét, alapul véve Carl Schmitt filozófia
professzor, a 3. Birodalom teoretikusa „Nagyterek, idegen hatalmak intervenciójának joga nélkül” elméletét, és további fontos filozófusok elméleteit.
Dugin szerint a következõ nagyhatalmak fognak ebben a században létrejönni, és megerõsödni:
- Észak-amerikai Unió
- Európai Unió
- Eurázsiai Unió
- Afrikai Unió (lehet lesz egy Arab Unió)
- Dél-amerikai Unió
- Kína
- India.
Persze jelenleg a “világsziget” (Weltinsel) –
geostratégiai fogalom – elfoglalása a központi figyelem témája. A Világsziget a 3 kontinensbõl
áll: Európa – Ázsia – Afrika. E Weltinsel uralá-

Közélet, nemzetpolitika, autonómia
át, amelynek hozzá eljutó és neki tetszõ elvtelen
elveit is mintaként éli meg és kezeli. S máris kisiklott – visszavonhatatlanul.
Ehhez kapcsolódik Madách második általam
idézett néhány sora.
„Nem messiás-é minden újszülött,
Fénylõ csillag, mely feltûnt a családnak,
S csak késõbben fejlik szokott pimasszá.”
Igen, minden újszülött egy-egy messiás, aki
örömet és boldogságot jelent, hiszen a teremtés
csodáját élhetjük, éljük meg benne. Ám mint ezt
már említettem, magunk is hibázhatunk olyat,
amely életre szólóan „szokott pimasszá” teheti az egykori „messiást”.
Nevelni csak szeretettel és
odafigyeléssel lehet, s a külvilág
hatásait ekkor sem tudjuk semmivé tenni. E világ gyökereiben
romlott meg, s ha az okokat keressük, azonnal tüskévé válunk a
liberális értékrombolók, a gazdaságban az emberek átverését természetesnek és tanítandónak tartó
menedzserközpontú kereskedelem kézben tartói számára. Sõt,
törvény elé is állíthatnak, ha kimondom: A liberális, zsidó és kommunista életszemlélet, értéktelenség és pénzügyi hatalom az,
amely az érték és keresztény-centrikus világot felemésztette, megrontotta, olyanná tette, amilyennek látjuk és szenvedjük mindennapjainkban.
Rezsicsökkentett tüzelõt ma kapnak ugyan a
családok Magyarországon, de mert a szállítást is
annak az erdészetnek kell végeznie, amely erdészettõl veszik a fát, a szállítás horribilis összeg…
és ez nem kormányszintû döntés, hanem az erdészet vezetésének aljassága... Mert kereskedni a
szegények nyomorán, a legaljasabb dolog a világon.
Ha a számítógép vírust kap – nem mindig véletlenül –, és a netrõl sikerül egy-egy „speciális” vírusirtót letölteni, nos, akkor a program végigfut a
gépen, majd a vírusmentesítés elõtt megjelenik a
tábla, hogy mennyit utaljon át a kuncsaft, ha valóban töröltetni akarja a vírust, amelyet nem egy
esetben a gyártó és pénzt kérõ informatikai cég

küldött „ajándékba”, saját gazdagodása érdekében.
A bankok arcátlanul pereskednek, mert törvénytelen és rabló eljárásukat „megfogta” az állam… a szolgáltatók máig zavartalanul lophatnak
és csalhatnak, mert a törvényhozók is megkapják a
javadalmazást azért, hogy ostoba és a bûnözõket
segítõ törvényeket hozzanak.
Csak két példa a gazdasági bûncselekményekhez:
Minden magyarországi cementgyár német kézben van, így a magyarországi cementigényt, amely
évi 200 millió m³, a német cég állíthatja elõ.
Egyedül a lábatlani gyár került
vissza magyar kézbe és készen
is áll arra, hogy a 200 millió m³bõl 170 millió köbmétert elõállítson. Azonban az engedélyt
nem kapja meg a munkahelyteremtõ és a magyar gazdaságot
fellendítõ, támogató induláshoz. A rossz nyelvek szerint
azért mert valamely hivatalnok
– választott szolga – százmilliókat zsebel be évente a német
cégtõl, hogy ez az engedély ne
is szülessék meg. S ezt „jobb
helyeken” hazaárulásnak nevezik…
Van olyan cég amely havonta tízmilliókat sikkaszt a nemzetgazdaságból, mert bejelentés nélkül
foglalkoztat embereket, s zsebbe adja a bért, így
nem fizet járulékokat sem. Amíg az egyszerû boltost milliókra bünteti a NAV, addig ez a cég érintetlen maradt 2014 áprilisa óta.
…és itt is sorolhatnók a maffiaberendezkedés
kis történeteit, az embertelen és lezüllött világ
eredményeit. Nem soroljuk… csak állunk és nem
hiszünk a szemünknek, a fülünknek. Aki lejtõn
van már, az azt mondja: ilyen a világ, s õ is kapargatja a maga gesztenyéjét a bûzölgõ liberális szemétdombon. Aki régen teszi, annak fel sem tûnik,
hiszen vannak kapcsolatai. Aki viszont „leragadt”
a tisztesség és az erkölcs talajára, az kesereg vagy
imádkozik a világért. És beleremeg a fájdalomba a
lelke, amikor azt hallja:
„Csak látni akartalak fiam.”…

sának elõfeltétele, hogy urald a Szívországot
(Herzland). Mivel a Világsziget hatalmas terület,
ezért a Herzland is nagy terület. Pl. Európa uralása csakis
Európa Herzland-jának uralásával lehetséges. Ez pedig a
Kárpát-medence. Ide fog
majd lassan áttelepedni az
EU központja is. A Weltinsel
Herzlandja pedig magába
foglalja Ukrajna-Grúzia-Közelkelet-Balkán- Kárpát-medence területeket. Az a hatalom, melynek sikerül ellenõrzése alá vonni a Világsziget
Szívországát fogja majd uralni a világot. Legújabb geostratégiai elméletek már tekintetbe veszik a perifériát is. Ugyanis a Szívország
megtartása hosszútávon nem lehetséges, ha a perifériákon nincs nyugalom. Tehát a periférián elhelyezkedõ országokban a feszültségeket le kell
bontani, a feszültséget hordozó személyeket, csoportokat, semlegesíteni szükséges. Így pl. Korea
egyesülni fog, Burmában is hamarosan a demokratizálódás nagy léptekkel fog teret hódítani, a
szegény országokban a korrupciót erõteljesen
vissza fogják szorítani, amennyiben ez olyan intenzitást ért el, hogy az társadalmi feszültségek
állandó forrása. Iránban, Szaúd-Arábiában, Szomáliában, Jemenben, a Dél-afrikai Köztársaságban, Nyugat-Afrikában, az Arab országokban

mind rendet és nyugalmat, közelégedettséget
szükséges teremteni. Az EU-ban az interetnikai
feszültségek lebontása
nélkül nem fog eléggé
stabil állapot létrejönni
ahhoz, hogy ezt a hatalmas, és veszélyes
geopolitikai folyamatot le tudjak robbanás
mentesen bonyolítani.
Tehát nemcsak Katalóniában, Baszkföldön,
Skóciában, Velencében, stb. hanem Erdélyben is interetnikai
nyugodtságra
és
együttmûködésre van
szükség.
Ezek birodalmak (az Uniók) természetesen
egy új világrend filozófiai, politika elméleti alapjain jöhetnek létre, mint lassú, s ha lehetséges minimális fájdalommal járó, folyamat.
A német filozófia professzorok, pl. Herfried
Münkler, folyamatosan foglalkoznak ezzel a témával (aszimmetrikus hadviselés, az új háborúk
tulajdonságai, birodalom elmélet).
Csak e geopolitikai folyamatok ismeretében
dönthetünk Erdély és a magyarság jövõjének helyes útjáról.
2014 október 27, Zürich – Erdõszentgyörgy,
Svájc – Erdély
Dr. Ing. Sebestyén-Teleki István

