IV,
AZ IGAZSÁG
Mi is az igazság? Ma azt mondják nekünk, ahány ember, annyi igazság. Szerintem kétféle
alapigazság létezik. Az egyiket kisbetűs, a másikat nagybetűs igazságnak hívom.
A kisbetűs igazságnak a jellemzője az egoizmus, az Én központúság kérdése. Ez azt jelenti,
hogy Én vagyok minden központjában, és mindenben csak az számít, hogy Nekem jó legyen.
Ezzel mindig meg tudom magyarázni, hogy miért használom ki az embertársaimat, miért
tehetek meg mindent, hogy a számomra jó legyen. Szükségem van a pénzre, mert a boltban
semmit nem adnak ingyen, be kell fizetnem a csekkjeimet, szeretném segíteni a gyerekeimet,
szüleimet, szeretnék jobban élni, stb. Ez a gondolkodás az általam mélységesen megvetett
liberalizmus gondolata.
Ez az az eszme, ahol a magánérdekeket a közérdek elé helyezik
Ma ezt sugallják minden felől, iskolákban, munkahelyen, és az összes médiákban. Minden
reklám erről szól: most élsz, jár neked, megérdemled. Nem számít, van-e pénzed, hozzuk a
kölcsönt, csak valósítsd meg álmaidat. Aztán megszüntetjük a munkahelyed, és a kölcsön
fejében később visszük a házadat!
A kereskedelmi rádiókból, és a televíziókból a műsorvezetők, és a humoristák válogatott
gúnnyal figuráznak ki minden jóérzést, és erkölcsöt, amin első reakcióban jót nevetünk, ám
ezzel átlépünk egy olyan határt, ami rombol, és ezt a problémát legközelebb már sokkal
lazábban vesszük. Akik ezt az egészet a háttérből irányítják, pontosan tudják: aki nevet, nem
haragszik!
Ezt nevezik totális agymosásnak!
Mindezt azért nem vesszük észre, mert pszihológusok állítják össze, akik pontosan tudják,
hogy mikor, milyen arányban kell adagolni. Mindez nem csak a mának szól, már 50-100 évre
előre meg van tervezve. Akik a pénz által, vagy a létbizonytalanság szülte félelemmel
irányítják a világot, tudják, mit akarnak. (Globalizmus, új világrend, stb…)
Ennek a gondolkodásnak az alapeszméje a versenyszellem. A lényege: küzdj, és harcolj
mindenért, amit szeretnél. Nem lehetsz tekintettel senkire, mert akkor más lesz a győztes, és
hátrányba kerülsz. Ha nem te nyomsz a víz alá másokat, akkor ők fognak lenyomni.
Gátlástalanul ki kell, (és lehet) használni minden lehetőséget, csak akkor boldogulsz.
Ebben a küzdelemben óhatatlanul mindig a jó testvér az áldozat, és a gátlástalanabb fog
győzni. Minden ember legrosszabb tulajdonságai, az önzés, gátlástalanság, hataloméhség,
gőg, és a kettős mérce alkalmazása fog előtérbe kerülni. Ha az írott alkotmány tiltásait
valahogyan meg tudod kerülni, bármit megtehetsz. (Liberalizmus.)
Minden jóérzésű ember érzi, hogy ez így nem jó, szenved tőle, de mivel nem ismer más
módot, elhiszi, hogy mindig ilyen volt, és ilyen lesz a világ, és a farkastörvények uralkodnak.
Ez az egymásból való megélés igazsága.
Ám létezik egy másik igazság is, amit én a Nagybetűs, azaz a Jóisten Igazságának nevezek.
Itt is versenyszellem uralkodik, de nem az a győztes, aki lenyomja, és kihasználja a másikat,
hanem az, aki segíti a gyengébbet, magához, sőt maga fölé emeli! Ha a másik bajban van,
akkor segítek neki, és amikor én kerülök bajba, ezt tőle visszakaphatom. Nem biztos, hogy
pénzzel kell segíteni, sokszor elég egy vállveregetés, és máris újult erővel folytatja, és leküzdi
a nehézségeket, vagy összehozom valakivel, aki segít neki.
A szervezett közösségen belül, ahol azonos értékrend a mérvadó, nem egymásból, hanem
egymásért élnek az emberek, és közösen mindenki könnyebben boldogul. Itt azonban
nélkülözhetetlen a szeretet, bizalom, és az összetartás. Itt nem a magánérdekek, hanem a
mindenki számára közjót jelentő törvények, (a közérdekek) a fontosak.
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Mindkét féle gondolkodás alapjaihoz visszatérve találni fogunk testvérpárokat. Az előbbinél
Káin, és Ábel, vagy Romulusz, és Rémusz, ahol a testvérét is jogában áll megölni, hogy Ő
maradjon életben. Ma ezt tanítják minden erkölcs alapjának!
A másik oldalon is van egy testvérpár, Őket úgy hívják, hogy Hunor, és Magor. Ha
meghallgatjuk a regéinket, megnézzük a régi ábrázolásokat, mindenütt együtt, és egymással
tartanak az őseink. (Hátukat egymásnak vető íjász, egy ivótülökből egyszerre ivó két férfi,
stb.) Ha megvizsgáljuk a vérszerződés pontjait, ugyanezt a gondolatiságot fogjuk felfedezni
benne, és erre épül a történelmi alkotmányunk is.
Rendkívül fontos, hogy ezt a két igazságot szét tudjuk választani, mert különben nem
érthető a Szent Korona tan! Egy történelmi példát is szeretnék leírni, hogy még jobban lássuk
a különbséget.
Ma a világ „felvilágosulását” a nagy Francia forradalom óta számítják. Mi volt a jelszó?
TESTVÉRISÉG, SZABADSÁG, EGYENLŐSÉG! Hogyan hajtották végre? Úgy, hogy aki
kilógott a tömegből, mert gazdagabb, tehetősebb, okosabb, vagy arisztokrata volt azt
lefejezték. Létrehozták az egyenlőséget a nép legszegényebb, öntudatlanabb szintjén.
Megdönteni a trónt, és az oltárt, bevezetni a liberalizmust, és Isten helyébe a pénzt helyezni.
Ugyanezt hogy hajtották végre az őseink? 1848-ban a Pozsonyi országgyűlésen a Magyar
nemesség lemondott a nemesi kiváltságairól, és minden Szent Korona tagra kiterjesztették
ugyanazokat a jogokat, és kötelességeket, melyet előtte csak Ők bírtak. A nemzetiségtől,
vallástól függetlenül mindenkit bevontak a jogok „sáncaiba”. Ezt nevezik jogkiterjesztésnek!
Tehát nem a gondolkodó réteget fejezték le, hanem a gondolkodó réteg emelte magához a
többit. Ez a Hunor-Magor féle gondolkodás, ez a magyarság, és a Szent Korona küldetése, és
ettől retteg a világ sötét oldala! Ezt bizonyítja az egész történelmünk.
Ma Atillát, és a „kalandozásokat” vetik a szemünkre. Atilla győzte le a rabszolgatartó,
gátlástalanul erőszakos, a fél világot leigázó Római birodalmat, győzelmét nem kihasználva
nem fosztotta ki Rómát, és Leó, Róma püspöke jött Atilla elé könyörögni, és I. Leó pápa tért
vissza Róma falai közé. (?) Atillát úgy nevezték a „keresztény” világban, hogy „flagellum
dei”, ami Isten ostorát jelenti. Tehát nem a Sátán, hanem Isten büntetését hajtja végre!
Atillát a korabeli leírások felváltva hol hun, hol magyar királyként tüntetik fel, ezzel
bizonyítva a hun-magyar folytonosságot. Mi hungárok vagyunk, és nem fingárok! A hazánkat
mindenki úgy ismeri, hogy „hungária”! A világ első királya az ősapánk, Nimród volt, Atillát
királynak nevezték, mért mondják nekünk, hogy István volt az első királyunk?
A kalandozásokról: Amikor Árpád vezér, és a Magyarok visszatértek a Kárpát medencébe
Atilla örököseiként, a „művelt, és keresztény” nyugat háromszoros túlerővel támadt ránk,
zászlójukon azzal a felirattal, hogy „ölj meg minden Magyart”. Tehát nem mi kezdtük! Árpád,
és a fiai teljesen megsemmisítették a túlerőt, és utána a kalandozások azt a célt szolgálták,
hogy az ellenség felmérése, félelemben tartása, és a gyepük erősítése, valamint az elrabolt
Avar kincsek, köztük a Szent Korona felkutatása. A nyugati országok templomaiban a mai
napig rengeteg Avar kincs található, melyet büszkén a magukénak vallanak, de a Magyar
művészettörténészeknek más a véleményük erről.
A nyelvünkről: Azért mert találtak a Magyar, és a Finn nyelv között számos hasonlóságot,
azért, hogy eltöröljék az öntudatunkat, kitalálták a finnugorizmust. Az utolsó jégkorszakban
valószínűleg a Kárpát medencében maradt fenn az élet a vékony földkéreg, a meleg vizes
források, és a medence védettségéből adódóan. Vértesszőlősi, Rudabányai leletek, pattintott
szerszámok, stb… A jégmezők (üveghegyek) elolvadása után a Kárpát medencéből rajzottak
szét minden irányba, és vitték a nyelvet, és a kultúrát. (Vincza, Tordos kultúra). A Magyarnak
a Finnen kívül számtalan testvérnyelve létezik, de erről ma nem tanítanak. Ilyenek az ősi
kelta, szanszkrit, ógörög, bolgár, ujgur, mongol, stb…
Mindhárom Amerikai kontinensen a bennszülött őslakosok megértik a Magyar nyelvet! Ezt
bizonyítják dél Amerikában Móricz János, és a Kanadai Dakota törzset kutató dr Simon Péter
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kutatásai. Közép-Amerikai ősi barlangok írásai Székely-Magyar rovásírás betűivel
elolvashatók! Az egész világon hihetetlen mennyiségben fordulnak elő kifejezetten Magyar
táj, város, és helynevek. (Tamana térkép.) Az Egyiptomi hieroglifákat csak Magyar nyelven
lehet értelmezni! Higgyük el, szinte semmit nem tudunk a múltunkról, nyelvünkről,
kultúránkról!
Akik ezt a tudást ma „kézben tartják”, nem akarják, hogy mi is megtudjuk, mert nem
tudnának uralkodni rajtunk!
Globalizmus. Ez a fogalom azt jelenti, hogy az egész világ fölött való hatalmat egy kézben
tartani. Mindent összeolvasztani, és irányítani, az önrendelkezés megszüntetésével. Mindezt
egy eszközzel, a pénzzel. Pénzen keresztül befolyásolni a politikai pártokat, ezzel átvéve az
irányítást a politika, és a gazdaság fölött. Irányítani a pályázati pénzek elbírálását, ezáltal csak
olyan területek fejlődhetnek, ami a céljaiknak megfelel.
Eszközei: a kereskedelmi liberalizáció, az adósságcsapda, a kikényszerített privatizáció, és
piacfelvásárlás, pénzintézeti hatalomátvétel, a pénzhatalom által kézben tartott médiakultúra,
iskolák, egészségügy irányítása, a liberális eszme elterjesztése.
Céljai: a nemzeti öntudat, - és minden, ami jellemző az adott nemzetre, (kultúra, vallás,
művészetek, hagyományok) – teljes megsemmisítése, összeolvasztása, jelentéktelenné tétele.
A valódi értékek helyett felszínes csillogás, ami folyamatosan változik. Mindig csak az kerül
a felszínre, amely az Ő hosszú távú céljaikat szolgálja. A pénz nem számít, hiszen Ők
gyártják. Pénzen megvehető szolga, (janicsár) mindig volt, van, -és amíg ezt az értékrendet
szolgáljuk-, mindig lesz. Céljuk a trón, az oltár, eltüntetése, a nemzet, a haza fogalmának
kitörlése, öntudatlan, fogyasztói társadalom kiépítése. Öntudatos nemzetből, irányítható népet,
(társadalmat) faragni!
Fegyverei: a folyamatos félelemkeltés, a rettegés, és létbizonytalanság fenntartása, és a
gyűlöletkeltés. Ezeken az érzelmeken keresztül tökéletesen befolyásolhatóak vagyunk.
Ezekkel uralni lehet, és meg lehet semmisíteni az öntudatot. Aki félelemben, vagy
létbizonytalanságban él, annak nem az a fontos, hogy mi volt régen, vagy mi lesz húsz év
múlva, neki most kell ezt valahogy túlélnie.
Mindez azonban egy virtuális világ, (mátrix), ami csak addig működik, amíg hiszünk benne,
és fenntartjuk. Ha a félelmet, rettegést, írígységet, és a gyűlöletet nem engedjük be a saját
világunkba, helyette a szeretet, összetartás, becsület vezetné gondolatainkat, elveszítik a
hatalmukat felettünk.
Az ősi alkotmányunk azért fejlődött olyan magas szintre, mert folyamatos védekezés volt a
világ pénzügyi (monetáris) hatalma ellen. Mindenütt ahol egy személyé volt a teljhatalom, a
királyokat háborúba kényszerítették, kölcsönöket adtak nekik, ennek fejében átvették a
pénzügyi irányítást, a föld tulajdonjogát, és rövidesen a teljhatalmat.
Magyarországon nem a királyé volt a teljhatalom, hanem a Szent koronáé, Övé volt a
kizárólagos tulajdonjog, így senki nem vehetett fel hitelt a birtokára, így a bankházak (Fugger,
Wilsor, Rotschild, Medici,) nem tudták megvetni a lábukat. A legnagyobb királyaink (Szent
István, Szent László, II András, Nagy Lajos, Mátyás) olyan törvényeket hoztak, melyben a
saját királyi hatalmukat gyengítették, és ezeket a jogokat a Szent Koronához kötötték, így
örök életűvé, és csorbíthatatlanná tették. Mátyás volt az utolsó szakrális királyunk, addig az
országot „archiregnumak” hívták. Az arche jelenti az erős, a követendő, a példamutatót, a
regnum a királyságot. Tehát a Német-Római, és a Bizánci császárok után Európa legnagyobb
királysága a hazánk volt!
Mátyás megmérgezése után a Fugger bankháznak sikerült elérnie, hogy ne a jogos utódot
(Corvin Jánost) válasszák meg, hanem egy idegen házból (Jagelló) való gyenge királyt
válasszanak. (Dobzse-mindegy- László.) A jelentéktelen, és a gyermek király alatt Fortunátus
(Szerencsés) Imre volt a kincstárnok, aki húsz év alatt teljesen kiürítette a kincstárat, és mikor
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a Török hatalom elindult, Magyarországnak esélye sem volt már az önvédelemre akkora
túlerővel szemben.
Amíg a Török Magyarországot ölte, fosztogatta, addig a Fuggerek által kitalált Habsburg
királyoknak eszébe sem jutott 150 évig közbeavatkozni, ám mikor Bécset fenyegette a Török,
rögtön megszületett az összefogás, és kiűzték Őket. Lipót el akarta törölni Magyarországot,
felrobbantotta a maradék várainkat, rendeleti (önkényes) módon uralkodott, és
ellehetetlenítette, hogy a nemesség visszaszerezze a birtokait. Bethlen Miklós, egy Erdélyi
főúr, és a Magyar nádor elment hozzá, és figyelmeztette az ellenállási jogra, a királyi
esküjére, és a hitlevélre. Ennek hatására Lipót helyreállította a jogfolytonosságot, és kénytelen
volt betartani az ősi alkotmányunk törvényeit. Egyetlen Habsburg sem volt, aki önként, és
dalolva betartotta volna a törvényeket, (hiszen a háttérhatalom nem ezt diktálta), de a
koronázás előtt kiadott hitlevele, a királyi esküje, és az ellenállási jog kötelezte a Szent
Korona tan betartására!
A XIV. század elejére kialakult, (és azóta is fejlődő) történelmi alkotmányunk több száz év
múlva mutatta meg, (és azóta már nagyon sokszor) hogy milyen erős, és amíg betartják a
törvényeit, és a Szent Korona megkapja a neki járó tiszteletet, és teljhatalmat, addig az ország
a legnagyobb bajból is ki tud lábalni! Ha hagyjuk magunkat szembefordítani a valós
múltunkkal, elveszünk, mert nincs aki képviselje érdekeinket, a sötét erők (a Sátán) ellen.
„Ismerjétek meg az igazságot, és az igazság szabaddá tesz Titeket!”
ÚGY LEGYEN!!!
Folytatjuk…
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