
Kárpát-medence a Földi paradicsomkert, az itt élı népek számára menedékhely, a fennmaradás záloga 
Gondolatok a Kárpát-medencérıl, melyeket elhallgatnak, félremagyaráznak, elferdítve tanítanak. 

1 rész 
Kárpát-medence (értsd alatta a teljes Kárpát-medencei területet) 

 

 
 

Noé bárkája: 
Mostantól felejtsd el, hogy hazánk egy semmit nem érı, szegény kis átjáróház. Nem véletlenül sulykolják 
hosszú idı óta a hivatalos tanrend szerint, a merjünk kicsik lenni ideológiáját. Tisztában kell végre lennünk 
azzal, hogy milyen terület birtokosai vagyunk, mekkora a felelısségünk ıseink hagyatékának kezelésében, a 
jövı nemzedéknek történı megmentésében. A jégkorszak ideje alatt a Kárpát-medence biztosította a fajok 
számára a fennmaradást, a túlélést. A Kárpátokon túli területeket vastag jégtakaró borította. Vonulata több ezer 
évvel ezelıtt is megvédte a belsı területeket. A klíma itt elegendıen enyhe volt ahhoz, hogy a populáció 
életben maradjon és a jég felolvadását követıen az élet újból elindulhasson. Olyan, mint Noé bárkája. A Pilis 
hegységben található Noé hegye.   
 
A mag: 
A történelem során eredendıen a magot, a középpontot, a kiindulópontot, az emberiség bölcsıjét jelentette 
és jelenti ma is. A Kárpát-medence a Földnek az a helye, mely emberi számítások szerint a legnagyobb 
katasztrófák bekövetkezése esetén is védelmet nyújt az itt lakóknak: szélsıségektıl mentes éghajlat, jéghegyek 
olvadása, viszonylagos földrengésmentesség, hurrikánok, tornádók, ciklonoktól való védettség. Rendkívüli 
adottságokkal rendelkezik.  
 
Teljes területi, földrajzi egység:  
Zártsága és védettsége felhívja magára a figyelmet. Kitüntetett a Kárpátoknak az anyaölszerő, biztonságot 
nyújtó, óvó, védı szerepe. Minden itt élı ember számára menedéket nyújt. A Kárpátok ölelése évszázadokon 
keresztül védettséget biztosított egy kívülrıl jövı esetleges támadás ellen. Az ellenségnek nincs lehetısége 
könnyőszerrel lerohanni az országot.  
Történészek által elismerten olyan stabil, állandó országhatár, mely a Föld más országaira nem jellemzı. 
Trianon  szakította meg ezt az állandóságot. 
 

 
 
 
Éghajlati, növényzeti, állatvilágbeli területek határain fekszik. A tejességet megidézve mind a 4 évszak 
gyönyörőségeinek részesei lehetünk. Itt mindenbıl megvan az élet továbbviteléhez szükséges minimum, a 
mag. A megélhetéshez minden energiaforrás és nyersanyag rendelkezésre áll. A földi egység jelképeként 



megtalálható minden tájforma, az ásványok és kızetek széles skálája, minden gyógyvíz és gyógynövény, ami a 
világ más részein csak külön-külön, részletekben, hiányosan fordul elı. Természeti kincsekben, 
nyersanyagokban, erdıkben, vizekben, nemes és drága kövekben gazdag, a növényvilág széles skálájával 
rendelkezik és bıvelkedik. 
 
Trianon elıtt:   
A Kárpátok erdıségei, bányái ellátták a mélyebben fekvı területeken élı lakosságot a szükséges 
famennyiséggel, ásványokkal, sóval. Cserébe az alacsonyabban fekvı területek a hegyvidéknek gabonát és élı 
jószágot szolgáltattak. Erdély sóbányái Európa szükségleteinek 75%-át kielégítették. Az országon belül a 
megélhetéshez szükséges teljes ellátás megoldott volt. A gazdaság önállóan és önellátóan tudott mőködni. 
Nem szorultunk a nyugat és a kelet gyengébb és silány minıségő termékeire. 
 
A globalizáció eredményeként: 
Ma az önellátás helyett a drága importra fecséreljük jövedelmünket. Ez szinte kizárólag a szemét behozatalát 
jelenti anyagi és szellemi síkon egyaránt. A behozott termékek többsége értéktelen, olcsó bóvli. Az éltetı ételek 
helyett génkezelt, betegségeket okozó, vegyszerezett, romlott hulladékot szállítanak. Nem beszélve az 
illegálisan, tonnaszám bekerülı egyéb hulladékokról és az erkölcsöt, az emberséget, a nemzetiséget porig 
romboló, liberálisnak kikiáltott téveszmékrıl. Szintén ez jellemzı a járványokra, fertızésekre is, melyek soha 
nem a Kárpát-medencébıl indultak ki. Ide minden idıben kívülrıl kerültek be a fertızı, járványos 
betegségek. Lásd pl. az 1347-es európai pestis járványt, mely több millió áldozatot követelt. Magyar földön 
egyetlen megbetegedést sem regisztráltak. 
 
Geológiai, vízrajzi egység: 
A Kárpát-medencében a Földön az összetételében ismert összes gyógyvíz itt egy helyen, együtt, nagy 
mennyiségben megtalálható. Gyógyvizeink gyógyító hatása világszerte ismert és elismert. Többek között ez is 
jelzi a magyarság gyógyítási feladatát. 
Hı vizeink nagy mennyisége kivételes lehetıséget teremt a hıenergia hasznosítására. A privatizálás 
eredményeként forrásvizeink külföldi tulajdonban vannak. Egyetlen gondolat eredményeként elzárhatják 
elılünk saját ivóvízkészletünk összes vízcsapját. 
Folyóink egységesen a medence belseje felé folynak, édesvíz készletük hatalmas. Európában hazánk 
rendelkezik a legnagyobb földalatti tiszta ivóvíz készlettel. Édesvíz készletünk becslések szerint 200 millió 
ember ellátására alkalmas. 
Ny-Európában az elmúlt években több olyan nyár volt, mikor a fejlettnek mondott országoknak heteken 
keresztül problémát jelentett az ivóvíz ellátás. Az elmúlt években a nyugaton hiányzó esıvíz (2007-et 
megelızıen) a Kárpát-medencében hullott le. Közvetlen negatív hatásként az áradások sok települést 
pusztítottak, vagy problémát okoztak különösen Erdélyben, a Mátrában. A belvíz szinte az egész ország 
területét elborította. Hosszú távon viszont elıny, hogy a nagy mennyiségő tiszta esıvíz megtisztította, kimosta a 
földekbıl a korábbi években felhalmozódott mőtrágyát és nem utolsó sorban, feltöltötte a medence földalatti 
vízkészleteit, így számunkra hosszú idıre biztosított a vízellátás. 
 

 
 
 
Közel-Kelet: 
Ha a térképen keletre nézünk, a vízhiány nagy probléma. Országaiknak nagy az olajkészletük, tiszta ivóvizük 
elegendı mennyiségben azonban nincs. Kıolajjal lehet főteni és hatalmas vagyonokra szert tenni, de ivóvíz 



hiányában az élet csak néhány napig lehetséges. Ezekben az országokban a vízkészlet nagyon szőkös és 
szennyezett, a hiányt csak tetemes plusz költség árán tudják pótolni. A víz ára az aranyéval vetekszik. Egyes 
országokban a vízkorlátozás miatt hetente csak egyszer lehet megnyitni a vízcsapot és még így is csak vékony 
sugárban csordogál a tiszta víz. 
 
A felmelegedés: 
Hatására a Földön az elsivatagosodás felgyorsult, a jelenlegi vízkészletek sok helyen kiszáradnak. Vannak 
olyan területek, ahol néhány év alatt több méterrel csökkent a földalatti készlet szintje. Felszínre hozása egyre 
nagyobb problémát jelent. 
A Föld édesvíz készlete a folyamatos szennyezıdés miatt is radikálisan lecsökkent. Az ENSZ becslései 
szerint az ipari termelés növekedését és a népesség számának emelkedését figyelembe véve a személyenkénti 
vízfogyasztás 20 évente megduplázódik. 20 év múlva a Közel-Kelet országaiban fele annyi ivóvíz lesz, mint 
ma. 2050-re a becslések szerint 60 országban 7 milliárdan nélkülöznek majd vizet. A Föld területén megjelenı 
vízhiány globális népvándorlásokhoz vezethet a jó, vagy jobb adottságokkal rendelkezı területek felé. 
Százmilliók célállomása a „fejlett” világ lesz. A Földön ma 2 milliárd ember él vízhiányos helyeken. 
A közeljövıben, sıt már ma is, nem az olaj és a gázkészletek kimerülése, hanem az ivóvíz hiánya okozza 
majd a legnagyobb problémát. Az olaj és a gáz pótlására új energiaforrások már jelenleg is léteznek. A most 
használatos energiahordozók lecserélése már évek óta megoldható lenne, de az új energiaforrásokra épülı 
találmányokat üzleti okokból nem hozzák nyilvánosságra. 
 
Globalizáció: 
Eredményeként a felmelegedés közvetlenül hat a jéghegyek, a két sarkkör hótömegének olvadására. Az 
elmúlt 10 évben 20%-al csökkent a nyári jégtakaró. Naponta több, mint egy Magyarország területnyi 
hótakaró, ill. jég olvad meg. Az óceánok vízszintje az elkövetkezı évtizedekben, sıt években, várhatóan a 
vártnál és a médiákban nyilvánosságra hozott értéknél gyorsabban fog emelkedni. Amennyiben a természeti 
erıforrások felhasználása, elégetése a jelenlegi szinten folytatódik, ill. növekszik, abban az esetben már 10-20 
éven belül olyan környezeti katasztrófák bekövetkezése várható, melyre ma a földi lakosság túlnyomó többsége 
még csak nem is gondol. A média által 2007 nyarán elıször került nyilvánosságra az, hogy a jelenlegi 
felhasználást és pazarlást folytatva 10 év múlva a felmelegedési folyamat már szinte visszafordíthatatlan. 
Figyeljünk föl arra, hogy rövid idın belül, 2007 novemberében már arról szólnak a közvetítések, hogy ha már 
most abbahagynánk a jármővek használatát és emellett egyéb intézkedések is megtörténnének, a felmelegedési 
folyamat már ebben az esetben sem lenne megállítható! A víz emelkedésének másik oka lehet a közeljövıben a 
Föld esetleges pólusváltása, melynek egyik következménye szintén a jelenlegi jéghegyek olvadása lehet. 
 
Nem kell különösebb számolás ahhoz, hogy 10 év múlva mennyi idısen leszünk kénytelenek szembenézni a 
tényekkel: 
A szárazföldön vízhiány van, miközben a tengerszint rohamosan emelkedik. A tengerparton élı népek 
lakóhelye sok helyen tengerszint alatt található, vagy minimálisan felette. Túlnyomóan ez jellemzı egész 
Nyugat-Európára. Ezekrıl a területekrıl elinduló népvándorlás lehetséges célállomása a Kárpát-medence. 
Nézz a térképre! Egy emelkedı vízszintet sem észak, sem kelet, sem dél, sem nyugat Európában a 
Kárpátok óvó és védı ölelésén kívül nem tud feltartóztatni semmilyen természeti képzıdmény. 
Az elhallgatott tudományos becslések szerint mára a Földön a természetes rendszerek kb. 70-80%-a már 
elpusztult! A maradék kb. 30% mőködteti a Földet.  
 
Termıföld:  
A világ tájain a termıföldek erısen lecsökkentek a benépesítések, a városok, az autópálya építkezések 
következtében. A Kárpát-medence területe a kiválónak minısített termıföld viszonylatában is kivételesnek 
mondható. A bolygón az összes megmővelhetı területet figyelembe véve, arányaiban itt található a legjobb 
minıségőnek értékelt termıföldek jelentıs része. Következésképpen a Föld más területein szétszórva, csak 
minimálisan fordul elı olyan kiváló minıségő termıföld, mint itt nálunk, egy helyen minıségében és 
mennyiségében is egyaránt. Az ENSZ Élelmezésügyi Szervezetének nyilatkozata szerint a Földön a 
termıföldek összességének 3%-a minısíthetı kiválónak, vagy jónak. Ez a 3% magában foglalja a magyar 
termıföldek felét. Ezt a kivételes adottságot használták ki ıseink és váltunk ezáltal mezıgazdasági 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 mezıgazdaság miatt  az éltetı élelmiszerek helyett a külföldi silány minıségő árukat preferálják. 



Ide kerül be a nyugat iszonyatos mennyiségő romlott , élelmiszernek nem nevezhetı génmanipulált, nem 
fogyasztható terméke. 
 
A magyar termelık drasztikus megszorítása miatt az éves termelés rohamosan csökken, ami újabb külföldi 
behozatalt jelent. A jó minıségő és egészséges magyar gabonát, gyümölcsöt és zöldségeket külföldre, idegenek 
számára magasabb árért, a gazdák megélhetıségük 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 állattartáshoz is elegendı és kiváló minıségő földterület áll a rendelkezésünkre. Az ıshonos és erıs, 
ellenálló tönkölybúza génbankként szolgál a világnak az egyéb, gyenge minıségő gabonák helyett. Elhagyva 
a Kárpátok vonulatát, a Föld más tájain ez közel sem ilyen nyilvánvaló és nincs is így. A legtöbb helyen nagy 
erıfeszítéseket tesznek azért, hogy a megélhetéshez szükséges gabona megteremjen és az ivóvíz rendelkezésre 
álljon. 
 
 

   
 
 
A Kárpát-medencében nem csak a termıföldek adnak kiváló és bıséges termést. Illetve adnának, ha a kormány 
a jelenlegi politikával nem fejlesztené azt vissza.  
Édesvizeink halállománya: 
Jellemzı, hogy a korábbi évszázadokban például a Tiszát csak úgy említették, hogy vizében 2/3 rész a hal, 1/3 
rész a víz.  
Az ıshonos szürke marha és a mangalica húsa, az egyéb magyar háztáji állatok bıséges élelmet 
nyújtottak-nyújtanának a teljes lakosság számára. A szürke marha és a mangalica génbankja biztosítja ma a 
külföld számára a gyenge külföldi tenyészetekkel szemben az életerıs állományt.  
A magyar háztáji gazdálkodás, a rideg állattartás erıssé 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 csıdbe juttassák, akik ezek után kénytelenek a fennmaradás érdekében az addig 
állattartást biztosító földjeiktıl megválni. 
 
Ma a városi lakosságot vészjóslóan fenyegeti egy esetleges gazdasági válság esetén az éhínség. Az 
országban a vidéki gazdálkodást, a termelı gazdaságokat felszámolták. A gazdákat különbözı fondorlattal 
kényszerítik földjeik eladására, idegen kezekre juttatásra. A megélhetést biztosító élelmiszertermelést és az 
ipart leépítették. 
 
Jellemzıen az idegen kézben lévı bankok, bankárok, kereskedık, plázák, bevásárló központok és egyéb 
pénzintézetek zsebeit tömi a lakosság, nem gondolva arra, hogy ezzel elısegíti a megtermelt jövedelem 
drasztikus kiáramlását az országból. 
 
A Habsburg uralom idején a magyar lakosság összefogott és így kizárólag magyar származású és eredető 
termékeket vásároltak. Ma szintén ez lehet fennmaradásunkhoz az egyik megoldás. 
A másik az idegen kézben lévı 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 idıszakban, mikor a lakosság 
szándékos eladósítása a cél. Az ország kifosztása után ma a magántulajdon elvételét tőzték ki célul. Ezt 
könnyőszerrel megtehetik a munkahelyek elvesztése után a jelzálogosítások miatt. Fentiek mellett a hitelek 
visszafizetésének tömeges megtagadása jelentene elırelépést. Nem arról van szó, hogy fizetés nélkül jusson 
valaki lakáshoz. A helyzet az, hogy a felsı elit valódi munka nélkül, a népesség kizsákmányolásával, 
ırületes összegő uzsorakamatok milliárdjai által jut ingyen, munka nélküli jövedelemhez. 
 
Kárpát-medence vízrendszerei és termıföldjei: 
A világ más, egyéb tájaihoz viszonyítva egyedülállóan képesek a megtisztulásra, a megújulásra. Lásd a 
Tisza ciánszennyezését. A csodával határos módon a vízbıl a méreg különösebb átfogó tisztítás nélkül 1-1,5 év 
alatt eltőnt! Mára a halállomány újra bıséges. 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 mielıbbi 
intézkedések megtételére. 
 
Magyarázat az elsivatagosodásra: 
A medencében lehulló csapadéknak a múltban elég ideje volt a párolgásra. Folyóink széles medre, az elterülı és 
kanyargó víztömeg párolgása során a nedvesség még itt, a medencében visszahullt, vagy a Kárpátok 
vonulatának ütközve az erdıségeket öntözte megfelelı mennyiségő tiszta vízzel. A lecsapolások, az árterek 
megszüntetésével, a folyók szabályozásával, a gátak építésével és megemelésével a víz átrohan a Kárpát-
medencén és nincs ideje a párolgásra, így a természetes folyamat felgyorsul, melynek eredménye a kevesebb 
mennyiségő természetes csapadék visszahullása.  
Gondoljunk gyerekkorunkra, a Mezopotámiai gazdálkodásról tanultakra. Az ottani ártéri gazdálkodás bıséges 
termést biztosított. Így volt ez a Duna-Tisza folyamközének területén 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 növekvı fakitermelés. Esızések után a vizet nem fogja meg az 
erdık, a fák gyökérzete. A víz lezúdul, az Alföldön ezáltal hatalmas áradásokat, belvizet okozva. És mindezt a 
globalizáció fenntartása érdekében tudatosan irányítják és teszik a földi kisebbségben lévı 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 jövıjét.   
 
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 termıvé 
tenni. Ezek a termékek hosszú távon fogyasztva, generációkon keresztül károsítják az egészséget, befolyásolják 
a hormon rendszert, az idegrendszert és a nemzıképességet. Az új generációk, azaz fiaink, unokáink nagy 
valószínőséggel torz képleteket hordoznak majd születésükkor. Ezt egyetlen szülı sem akarhatja!  
 
Ténylegesen rajtunk múlik a folytatás ! Komolyan kellene végre venni a tényadatokat és tenni valamit a 
fennmaradásért. Nem elegendı az eddigi rossz magyar szokás szerint legyinteni és mindent elintézni azzal, 
hogy ugyan, én egymagam mit tegyek, úgy sincs eredménye. Ennek az idınek vége kell, hogy legyen. A 
magyarság egyik feladata a példamutatás. Most elsıdlegesen egymásnak kell jó példával szolgálnunk. 
Megjegyzendı, hogy múltunkhoz hasonlóan, hosszabb távon a jövıben ez más népek számára is feladatunk!  
 
Hagyományaink és szokásaink: 
Egyértelmően jelzik a Kárpát-medence történelmi, kulturális, mővészeti, népességi egybetartozását. Mára 
bizonyítottá vált, hogy területét uralkodóan mindig is magyar génekkel rendelkezı emberek lakták. Hazug 
az állítás, mely szerint ıseink a ma tanított honfoglalás idején érkeztek volna ide. 
 

 



 
 
 
 
 
Honfoglalás: 
Ezt a szót a nyelvújításkor Kazinczy maga is szabadkımővesként, az ı megbízásuk alapján találta ki.  A 
fellelhetı korabeli iratok alapján ıseink soha nem használták ezt a szót. Mindig hazatérésrıl, vagy 
visszatérésrıl beszéltek. 
Az Egyesült Államokban megjelenı tudományos Science folyóirat 2000. novemberben ismertette a genetikai 
szakterület nemzetközi élvonalának 17 elismert képviselıjének kutatási eredményét. A vizsgálat kiterjedt az 
USA-tól Ukrajnáig az európai népek származásának és betelepedési idejének felderítésére. Megállapításuk 
szerint a magyar fajra jellemzı EU19 gén 35-40.000 éve jelen van a Kárpát-medencében. Ez a gén a 
magyarokban 60%, míg a nyugat-európai népekben legfeljebb alacsony gyakorisággal fordul elı. Ez az 
idıtartam megfelel a Homo sapiens elsı európai betelepedése óta eltelt idınek, melynek kezdetén a 
neandervölgyi ember által benépesült Európa. A magyar a legrégebbi európai génjelzı. 
 
A magyarság eredettudata a vízözön korszakáig vezet vissza. A víz okozta pusztulás után újjászületı élet és 
emberi kultúra forrásának hordozója, közvetítıje. Az özönvíz után az elsüllyedt földrész, Atlantisz ısi tudását 
hoztuk magunkkal a Kárpát-medencébe. Ezért történhetett meg, hogy az özönvíz után az eredendı tudás a víz 
által el nem borított területrıl, a Kárpát-medencébıl terjedt el a Föld többi tájára.   
 
Xenofon írja: Európában az özönvíz óta szkíták uralkodnak.  
Josefus Flavius zsidó krónikás ie. 37-ben írta: Magóg és Gomer népei már a vízözön után itt voltak olyan 
területen, ahol elıtte még senki nem járt.  Területük Spanyol-ország déli tájaitól a Don folyóig terjedt. 
Magóg a róla elnevezett magarokat alapította, a görögök ıket szkítáknak nevezik.  
Azaz szőzfoglalással, a Vízözön után érkeztünk a Kárpát-medencébe és nem más népektıl sajátítottuk ki 
1000 évvel ezelıtt a területet! Ez alapján történelmünk sem csupán az elmúlt 1000 évbıl áll!  
Árpád  vezetésével a hazajövetel jelentısebb ütközetek nélkül történt, hiszen itt a visszatéréskor magyarul 
beszélı rokonokat találtak .  
A Tarih-i Üngürüsz  szerint, amikor Hunor (azaz Árpád népe) Pannónia tartományba érkezett, látta, hogy az 
ottani népek az ı 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 második bejövetelnek, a Képes Krónika, Ranzano és Bonfini nagy visszaköltözésrıl ír.  
A magyarok egy szétesett Európába érkeztek vissza. A Kárpát-medencében ıseink ezek után olyan szilárd 
jogállamot hoztak létre, mely 1000 éven át a Szent Korona alá tartozó népek között viszonylagos békét és 
jogokkal biztosított együttélést teremtett. 
 
J.J. Modi indiai professzor szavai: 
„Áldottak legyetek magyarok, Attila népének egyetlen örökösei! Félszázados tanulmányaim meggyıztek róla, 
hogy a hunok feltétlenül a magyarok ısei voltak- s így a mai magyarság az ısi szkíta népek egyedüli 
leszármazottja Európában, mely magyarságnak a történelme a ma élı összes nemzetek legısibb 
történelme. Kutatásaim alapján a hunokat olyan nemzetnek ismertem meg, amelynek dicsısége a mai 
szomorú világot is beragyogja. Attila a világtörténelem egyik legnagyobb hıse, aki mint igaz hıs, lovagias 
és nagylelkő volt.” 



 
Makó:  
Itt található Európa (kivéve Oroszország területét) legnagyobb, hivatalosan bejelentett földgázmezıje, 
melyet a beleegyezésünk nélkül, titokban a kanadaiaknak privatizáltak. 
A hivatalos becslés szerint a makói földgázmezı 600 milliárd euró-t ér! Néhány % (12 %) bevételért odaadta 
a kormány a lehetıségét annak, hogy: a készletbıl 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, sıt nagyobb hozamú gázmezıt, melyet szintén 
Kanadaiak termelnek majd ki. Az ország egyéb helyein található (legalább 3-4) hasonló nagyságú 
földgázmezıkrıl még mindig hallgatnak! 
 
Erdély:  
A Kárpátok vonulatában rekord mennyiségő az un. aromás kıolaj, melybıl gyógyszer is elıállítható. Errıl a 
kincsrıl sem számoltak még be, elhallgatják. A Duna delta torkolatában a közelmúltban nagy mennyiségő 
olaj és földgáz készletre derült fény. 
 
Börzsöny:  
Itt található a Föld egyik legnagyobb és legjobb minıségő, ma is mőködı arany bányája, melyet 1992-ben 
szintén a kanadaiaknak privatizáltak. Ki adta oda vagyonunkat, kincsünket?! Kitıl kértek erre engedélyt?!  
 
Mátraderecske 
mellett a Lahócza hegy 250 millió tonna aranyércet rejt.  A rendkívüli mennyiségő arany mellett itt, 
Recsken található Európa legnagyobb réztartalmú ércelıfordulása is melynek kitermelését a magas 
költségek miatt hagyták abba. 
 
A múzeumi felirat: 

 
 
 

A magyar aranybányászat Erdélyt is beleértve évszázadokon keresztül a legjobb minıségő aranyat 
biztosította. Valóban aranyat ér. A középkorban értékmérıként használták. Európában a magyar királyság 
rendelkezett a legnagyobb jövedelemmel. Aranytermelésben a középkor idején Magyar-ország állt az elsı 
helyen. Az Árpád korban az arany föveny aranyként is elıfordult, ami azt jelentette, hogy szinte bányászat 
nélkül, a felszínrıl 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 idıben is a 
legnagyobb mennyiségő és a legjobb minıségő aranynak számított. 
A világ ezüst termelésének 1/5-e hazánkból származott. 



 
Könnyő volt így a Habsburgoknak meggazdagodni és ez által Ausztria gazdaságát fellendíteni, 
Magyarországot pedig leigázva, kifosztva, szabadságharcát vérbe fojtva nyomorban hagyni. Ezért ne 
akarjon ma senki olyan buzgón a nyugat gazdagságához felzárkózni! Meggazdagodásuk egyik alapja a 
tılünk el-és kirabolt kincsek hatalmas készlete, továbbá a magyarság egyedülálló és kivételes tudásának 
kihasználása és annak kamatoztatása. És ez nem csak Ausztriára vonatkozik! 
Lásd Atilla királyunk több szekér elrabolt avar kincsét, aranyát, melyeket ma úgy mutogatnak a nyugati 
múzeumokban, mintha az örök idıktıl az ı tulajdonukban lenne és az ı kultúrájukból származna. 
 
De nézzünk szét keleten is! Az orosz területeken feltárt szkíta halomsírokból tömegesen kerültek elı a 
finom munkával, a korhoz képest a legnagyobb tudással megmővelt arany tárgyak, szobrok, ékszerek. A tuvai 
halomsírból elıkerült több ezer arany tárgyat a század legnagyobb régészeti feltárásának tartják.  A 
halomsír (kurgán) 800m hosszú és 30-50m magas. A lelet együttes egyértelmően igazolja a szkíta származást és 
a korhoz viszonyított magas fokú és páratlan mőveltséget. A leletek jelentéstartalma a magyar hagyományokat 
jellemzi: több ezer aranyból készült ló, csodaszarvas, Turul szobor került elı. A szobrok és ékszerek 
mindegyikét a finom, gondos, nemes kidolgozás, az élettel teli mozgékonyság jellemzi, ellentétben más népek 
korabeli leleteivel, melyek képtelenek az életerıt tárgyaikban ábrázolni. 
A további ásatásokat a nagy mennyiségő kincs miatt fegyveresen ırzik. És ez szintén a mi örökségünk, melyrıl 
hallgatnak. 
 
A Tuvai halomsírokról :  
http://www.dobogommt.hu/dobogo/letoltes.php?dlid=alldownloadshun20050000000022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Irak:  
Beszélhetünk továbbá az iraki bombázásokról, a Bagdadi Múzeum kifosztásáról. Sokan nem tudják, hogy a 
bombázásokkal ıseink eddig fennmaradt kultúráját tették tönkre és tüntették el. A bombázások nem csak a föld 
színérıl, hanem a sivatag homokja alatt is lerombolták a több ezer éves kultúrát. 
Elsı hallásra teljesen értelmetlennek tőnt a sivatag homokjának bombázása. Nem véletlenül irányították a 
rakétákat mélyen a föld alá. A Bagdadi Múzeumból teljesen tudatosan, listával a kezükben vitték el és 
vitették el a lakossággal származásunk és ısi múltunk dicsıségét igazoló emlékeit. Az iraki háború egyik 
valós célja ez volt. 
A magyarság egy része a jelenlegi Irakból származik Legközelebbi rokonaink a kurdok . Számos felkelés és a 
nagyhatalmak számos ígérete ellenére ma sem rendelkeznek önálló állammal. Az Iránhoz, Irakhoz és 
Törökországhoz tartozó területeken élı kurdok a legnagyobb nép a világon, melynek nincs hazája. A 
szabadságukért harcoló kurdokat a jelenlegi hatalom negatív ítélettel felkelıknek, 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 átszőrni 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 földgázmezık és az aranybányák kitermelési joga pont az ı kezükbe került ? 
 
 
 



A program megsemmisít 5 hegyet, a középkori bányászat régészeti maradványait, 10 templomot, 12 temetıt, 
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: 
 

     
 
 

Nem véletlenül volt szükség az ország teljes és tudatos, elıre kigondolt legyengítésére és szétszakítására 
Trianonnal. Az Uniónak Erdélyre (Romániára) elsısorban a magyar föld aranykészlete, olajtartaléka és az 
erdıségek miatt van szüksége. 
 
Ma már nyilvánosan beszélnek arról, hogy minden valószínőség szerint az I. vh. kirobbantásának tényleges 
oka a Kárpát-medence feldarabolása és az akkor még „nagy” Magyarország legyengítése volt. Hosszú 
elıkészületek után megtörtént a magyarság szétszakítása. Célul már akkor is a magyar föld megszerzését tőzték 
ki. Trianonnal az országot „keresztre feszítették” késıbbi terveik megvalósításához.  
 
Mecsek: 
Nem véletlen az sem, hogy évek óta meg akarják kaparintani a Zengı és a Tubes védett területeit. A kijelölt 
helyszíneken feltőnıen intenzív az energiasugárzás, az energia csomópontok érzékelhetısége. A 
radarállomás az itt sőrősödı 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 építıkövek maradványai találhatóak. Az itt található 
energiák mőködése alapján egy Stonehedge jellegő felépítményre lehet asszociálni. Szt. István idején itt 
gyógyító központ mőködött. Számtalan középkori legenda ırzi a múlt emlékeit. A Földön élı 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 legjelentısebb szent helyünk, energetikai központunk. Tetején orosz katonai bázis 
volt, a hivatalos magyarázat szerint Budapest védelmére. Ma az üresen maradt földalatti bunkerben még mindig 
mérhetı a nukleáris sugárzás. A telepítés kiválasztott helye és a környezetszennyezés itt sem a véletlennek 
köszönhetı.  
 
 
 



Tudásunk: 
A Kárpát-medencében élı népcsoport tudását illetıen is kivételes. A Kárpát-medence, ill. a történelmi 
Magyarország alakja félbevágott agy, mely jelképesen az itt lévı tudást jelzi és jelenti. A földi tudást 
figyelembe véve a legtehetségesebb emberek bizonyítottan azok, akik a magyarok génjeivel születnek. 
Genetikailag a világon elıször a magyarokon vizsgálták, hogy milyen adottságnak köszönhetıen 
magaslanak ki tudásukkal, tehetségükkel más népek közül. Mindig innen kerültek és kerülnek ki ma is a 
legjobb képességő emberek. 
 

 
 
Egész Európában és a bolygó szempontjából is egyedüli és kivételes helyzetben van a magyarság. Az itt 
található kedvezı klíma és éghajlati viszonyok, az élethez szükséges ivóvíz, a termékeny talaj, a Kárpátok 
védettsége, az energiaforrások széles skálája (kıolaj, földgáz, geotermikus hıenergia), sehol, egyetlen 
országnak, egyetlen népcsoportnak sem adatott meg ilyen kivételes formában, összetételben és mennyiségben 
rajtunk kívül. Mondhatjuk, hogy világhatalom vagyunk az életet biztosító tiszta ivóvíz készletben, 
olajkészletben, földgázban, aranybányákban, drágakı 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 Kárpát-medencében. Nemzeti Parkjaink száma és szépsége 
is rendkívüli.  
 
İseink pontosan tudták, hogy népünknek miért pont ezt a területet választották élı-és lakóhelyéül. A 
jelenleginél jobban kellene megbecsülnünk azt a Szent helyet, melyért ıseink vére értünk hullt és 
melynek gazdagsága -születésünk okán- a számunkra ma természetes. Ha eddig még nem tetted meg, 
mostantól értékeld más szemmel azt a területet, melyet szülıföldedként tisztelhetsz! 
 
 
 
 
 


