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Amit a haza sajtó sem mond el nekünk

1Az 1956-os forradalom és szabadságharc előzményeiről

 A Pest Megyei Hírlap 1992. november 24-i számában interjút közöl dr. Tamáska Lóránd
törvényszéki  orvos-szakértővel,  aki  ekkor  Németországban,  Aachenben  élt.  A  professzor
távoli rokonságban állt Kádár János feleségével, Tamáska Máriával, aki később az ÁVÓ - hoz
került,  és  a  levélfelbontó  részlegen  dolgozott  kiértékelőként.  Hivatali  felettese  Farkas
Vladimir volt. 1949 júliusában lépett házasságra Kádár Jánossal.
 Dr.  Tamáska  Lóránd  1940-től  1958-ig  az  Egyetemi  Törvényszéki  Orvostani  Intézetben
dolgozott, amelynek végül is a vezetője lett. Már 1944-ben a budapesti Rendőr-főkapitányság
rendőrboncnoka, később a Fővárosi és a Pestvidéki Törvényszék orvos-szakértője. 1958-tól
1961-ig  tanszékvezető  docens  volt  a  Pécsi  Egyetemen.  Ebben  az  évben  Nyugat-
Németországba  került,  ahol  1983.  decemberi  nyugdíjazásáig  Aachenben  tudományos
kutatóként,  illetve törvényszéki  szakértőként  tevékenykedett.  1955 januárjában ismerkedett
meg  Baljakin  szovjet  orvos-alezredessel,  aki  az  Ausztriában  állomásozó  szovjet  csapatok
parancsnokságán Baden Bei Wien-ben teljesített törvényszéki orvosi szolgálatot. Amikor Dr.
Tamáskának egy öngyilkos orosz tisztet kellett exhumálnia, akkor a boncoláson Baljakin is
részt vett  megfigyelőként.  Ezt  követően jó kollegiális  kapcsolat  jött  köztük létre.  Baljakin
kutatási  célból  a  hétvégeken  többször  is  Budapestre  utazott,  és  Tamáska  segítségével  itt
tanulmányozta az elérhető szakirodalmat.
 Az osztrák államszerződés megkötése nyomán a szovjet csapatok 1955 őszén kezdték meg a
kivonulást  Ausztriából.  Baljakin  alezredes  telefonon  értesítette  Tamáskát  arról,  hogy
Budapesten halad keresztül a szerelvénye, és arra kérte, hogy legyen a Keleti pályaudvaron.
Azt  is  közölte,  hogy  fontos  dolgot  szeretne  vele  megbeszélni.  Tamáska  dr.  találkozott
Baljakinnal, majd amikor a szerelvény lassan elindult,  az orosz tiszt a vagon lépcsőjén ált,
váratlanul a füléhez hajolt és a következőket mondta neki:

"Kolléga  úr,  Ön  tudja,  hogy  az  orosz  csapatok  elhagyják  Ausztriát.  Ennek  az  lesz  a
következménye, hogy Magyarországon változások lesznek. Ne higgyen ezeknek az átmeneti
jelenségeknek,  és  nehogy  elgaloppírozza  magát,  mert  annak  később  igen  súlyos
következményei lehetnek."

 Tamáska nem pontosan értette, miről beszél neki Baljakin. Néhány hónappal később, 1956
májusában szakszervezeti kirándulás keretében eljutott Kijevbe, Leningrádba és Moszkvába.



Ismerte Baljakin moszkvai címét és ezért levélben tudatta érkezéséről. Moszkvai napjait végig
az ő társaságában töltötte.  Hazatérve Budapesten egyesek tudni  vélték,  hogy dr.  Tamáska
tulajdonképpen  álcázott  küldetésben  járt  Moszkvában.  Eszerint  Kádár  Jánostól  kapott
megbízást  arra,  hogy  a  moszkvai  vezetőknél  lejárassa  Farkas  Mihályt  és  fiát,  Vladimirt.
Ennek állítólag személyes okai voltak.
 Farkas Vladimir felesége Berei Éva, Berei Andornak és Andics Erzsébetnek volt a leánya.
Andics Erzsébetnek a húgát, Gabriellát pedig Tamáska 1944 nyarán, magánórákon készítette
fel az orvosi záró-szigorlatra. Andics Gabriellát Tamáska évfolyamtársa, Janikovszky Béla,
ajánlotta neki tanítványként. Később Janikovszky - aki Péter Gábor belső köreihez tartozott -
lett a Rajk-per egyik elindítója. Tamáska már 1945. előtt kapcsolatban volt Kádár Jánossal,
emiatt többen úgy gondolták, hogy ő is Kádár közvetlen környezetéhez tartozik. Dr. Tamáska
azonban  azért  ment  a  Szovjetunióban,  mert  Cserbakov  professzornál,  a  moszkvai
törvényszéki orvostani intézetben szeretett volna egy félévet eltölteni. Így akarta megerősíteni
szakmai pozícióját, és sikeresebben harcolni néhány riválisával.
 Érdekes  körülmény,  hogy  Baljakin  ekkor  megint  figyelmeztette  Tamáska  Lórándot:  ne
feledkezzen meg arról, amit tavaly a Keleti pályaudvaron mond
   

                     
                                                      

AZ ELSŐ KÉP: Az orosz gépfegyverrel felszerelkezett lányt ábrázoló fényképet több külföldi
lap  is  címlapfotóként  használta,  mert  a  bátorság és  a remény jelképének  tartották.  Vagn
Hansen dán fotósnak a Billed Bladet számára készített képet 1956. november 1-re datálják.
Szeles Erika Kornélia 1941. január 6-án született  egy budapesti  kommunista zsidó család
egyetlen lányaként. Iskolatársai mindig különcnek tartották, ő maga pedig nála idősebbekkel
barátkozott: egy ilyen ismerősének hatására lépett be egy antikommunista felkelő csapatba az
1956-os forradalom idején, és itt tanulta meg kezelni a gépfegyvert is.
A HARMADIK KÉP: Szeles Erika Kornélia magyar szabadságharcos lánynak a sírja, aki
1956.  november  4.  után  halt  hősi  halált  a  megszálló  szovjet  csapatokkal  vívott  honvédő
háborúban. 

 Tamáska dr. 1956. július 18-án a Pestmegyei Pártbizottság Arany János utcai székházában
kereste  fel  Kádár  Jánost,  aki  ekkor  már  az  MDP Politikai  Bizottságának  tagja  és  a  párt
főtitkárhelyettese volt.  Mintegy négy órán át  beszélgettek.  Tamáska beszámolt arról,  hogy
rosszakarói  milyen  lépéseket  tettek  vele  szemben,  továbbá  arról,  hogy  Kelemen  Endre
futószalagon gyártotta a hamis szakvéleményeket a politikai perekben. Kádár csak egy-két
szóval válaszolt. Az elégedetlen Tamáska már távozni készült, amikor Kádár a következőket
mondta neki:



"Ne legyen olyan heves, legyen még egy kis türelemmel, várjon nyugodtan, és ezt mondja meg
az egyetemi hallgatóknak is. Elárulom magának, hogy itt ősszel, októberben forradalmi úton
meg fog változni a helyzet."

 Tamáska  szerint  Baljakin  és  Kádár  János  szavai  azt  támasztják  alá,  hogy  az  1956
októberében  kirobbant  forradalomnak  volt  valami  olyan  előzménye,  amely  teljesen  eltér
azoktól a céloktól,  amelyeket  később a forradalom követett.  Tamáska professzor úgy véli,
hogy az 1956-os forradalom magvait Párizsban vetették el 1947 februárjában. Ekkor kötötték
meg  a  magyar  békeszerződést  a  szövetséges  és  társult  hatalmak,  valamint  Magyarország
között.  A magyar  békeszerződés csak egyike a párizsi  békeszerződéseknek. A Szovjetunió
terjesztette elő a tervezetét Párizsban a szövetségesek részéről. A békeszerződés többek között
visszaállította  az  1937.  december  31-én  érvényes  határokat,  és  kötelezte  Magyarországot,
hogy az emberi  jogokat és az alapvető szabadságjogokat minden fennhatósága alá  tartozó
személy  számára  biztosítsa.  Azt  is  előírta  számára,  hogy  a  fasiszta  jellegű  szervezeteket
oszlassa fel és működésüket a jövőben se engedélyezze,  a háborús bűnösöket pedig vonja
felelősségre.
A párizsi  békeszerződés  megkötésével  megszűnt  a  hadiállapot  a  szövetséges  hatalmakkal,
köztük  a  Szovjetunióval.  A  megszálló  csapatok  elhagyták  Magyarország  területét,  de
visszamaradhattak  az  úgynevezett  útvonal-biztosító  szovjet  egységek,  mivel  Ausztria  egy
része  szovjet  megszállás  alá  került,  és  e  csapatok  utánpótlása  Magyarországon  keresztül
történt.  Szovjet  részről  azonban  sem  ekkor,  sem  később  nem  gondoltak  komolyan  a
kivonulásra.  A  megszállás  fenntartása  érdekében  -  legalább  is  Tamáska  Lóránd  szerint  -
belecsempésztek a békeszerződésbe egy paragrafust,  amely lényegileg az egész szerződést
papírdarabbá  degradálta.  Kikötötték  ugyanis,  hogy  amennyiben  fennáll  a  fasizmus
visszatérésének a veszélye, akkor joguk van Magyarországra bevonulni. A veszély megítélése
természetesen tőlük függött. Magyarországnak valóban előírták, hogy oszlassa fel a fasiszta
jellegű szervezeteket, hogy működésüket sem most, sem a jövőben nem engedélyezheti, de
olyan  megfogalmazást,  hogy  a  szovjet  megszálló  erőknek  joga  van  Magyarországra
bevonulni, ha fennáll a fasizmus visszatérésének a veszélye, nem sikerült találni.
 Az 1947. február 10-én aláírt magyar békeszerződés alapján Magyarországnak 1956 őszéig
ugyancsak megszállástól mentesnek kellett volna lennie. Dr. Tamáska Lóránd úgy véli, hogy
ez  azonban  nem  illeszkedett  az  orosz  stratégiai  elképzelésekhez,  és  ezért  az  ausztriai
kivonulást úgy kellett megrendezni, hogy az Ausztriából történő kivonulással megnyílott rés
Magyarország megszállásával ismét zárható legyen. Erre adott volna lehetőséget a "fasizmus
visszatérésének a lehetősége" kitétel
Tamáska  ezt  bizonyítottnak  veszi,  és  erre  építi  fel  azt  az  elméletét,  hogy  a  szovjet
hadseregnek  és  a  szovjet-birodalom  vezetésének  "fasiszta  veszélyt"  kellett  mesterségesen
létrehoznia azért, hogy kellő jogalapot teremtsen Magyarország nagy létszámú szovjet erőkkel
történő  további  megszállására.  A  "fasiszta  veszély"  előállításához  természetesen  igénybe
vették a KGB-t, amelynek nagy gyakorlata volt a politikai provokációk megszervezésében.
Magyarországon  megkönnyítette  a  KGB  helyzetét,  hogy  csatlós  országról  lévén  szó,
számíthatott  a pártapparátusra,  a belügyi  szervekre,  a rendőrségre,  az ÁVH-ra,  valamint  a
hadsereg tisztikarának jelentős részére.
 Dr.  Tamáska  1992  novemberében  még  nem tárta  fel,  hogy milyen  forrásokból  szerezte
értesüléseit.  Csupán  azt  jelentette  ki,  hogy  hiteles  források  alapján  mond  véleményt  és
tartózkodásának csupán az az oka, hogy nem szeretne olyan embereket megnevezni, akikhez
családi kapcsolatok is fűzik. Mindenesetre olyan befolyásos társaságba járt, ahol az osztrák
államszerződés megkötése után az volt a beszédtéma, hogy mi lesz, ha a szovjet hadsereg
Magyarországról  is  kivonul.  Tamáska  azt  állítja,  hogy  a  szovjet  csapatok  távozásának  a



lehetősége egyes budapesti körökben a semlegességi szerződést követően valóságos pánikot
okozott.
 A szovjet csapatok Magyarországon maradásának érdekében kellett olyan „ellenforradalmi”
helyzetet teremteni, amely indokot szolgáltathat arra, hogy a Vörös Hadsereg az Ausztriából
való kivonulás után is megszállva tarthassa hazánkat. Ezt említette Baljakin professzor, majd
maga Kádár János is Dr. Tamáska Lórántnak. Csak azt nem kalkulálták bele a terveikbe, hogy
a magyar népnek a Rákosi rendszerben történt mérhetetlen elnyomása miatt, a mesterségesen
előidézett  „ellenforradalmi”  helyzetből  a  világtörténelem  legtisztább  forradalma  és
szabadságharca fog kifejlődni.

2 Az ukrán külügy követeli, hogy korrigálják az Ukrajnáról szóló
részt a magyar nyolcadikosok földrajzkönyvében

Oleg Nikolenko szerint a könyv torzított tényeket közöl országáról.

„Az  ukrán  külügyminisztérium  követeli  a  magyar,  nyolcadik  osztályos  tanulóknak  készült
földrajztankönyvekben  Ukrajnáról  szóló  hamis  információ  azonnali  kijavítását” –  mondta
Oleg Nikolenko, az ukrán külügyminisztérium szóvivője az Interfaxnak.

 A tankönyvben azt írják: „A népes Ukrajnában a
nemzetiségek  eloszlása  nagyon  egyenlőtlen.  A
többség  ukrán nemzetiségű,  de  az  ország keleti
részén  jelentős  az  oroszok  aránya,  a  Krím
félszigeten  pedig ők alkotják  a többséget.  A két
keleti  szláv  nyelv  (orosz,  ukrán)  hasonló.  Az
oroszok által  lakott  országrészekben a lakosság
egyötöd része kevert orosz–ukrán nyelven beszél.
Ennek ellenére a két népcsoport gyakran szemben
áll egymással. Ellentétük fegyveres konfliktust is

kirobbantott a Krím félszigetért”.
 Nikolenko hozzátette: kedden a földrajztankönyv miatt a Magyarországon tartózkodó ukrán
diplomaták  bementek  a  magyar  külügyminisztériumba  tárgyalni,  a  tárgyalás  során  pedig
megállapították,  hogy  elfogadhatatlan  az  Ukrajnáról  szóló  rész  a  tankönyvben,  mivel  az
torzított tényeket közöl az országról.
Az  egyeztetésen  követelték,  hogy  igazítsák  helyre  a  tankönyvben  szereplő  „hamis
információkat”.

Én pedig azt nem értem, hogy a magyar  külügy miért fogadja, és miért  tárgyal  egy olyan
küldöttséggel, amelynek semmi köze sincs a magyar oktatáshoz?(VM) 

Amit a hazai sajtó sem mond el nekünk

3 "Bűnügyi nyomozás kell, ez kriminális biznisz!"
Cristian Terheș EP képviselő azonnali lemondására szólította fel Ursula von der Leyen-t a

védőoltásként árult COVID-szérumok miatt



 Minden EU-ban élő ember számára 10 adag vakcinát vásároltak fel - Teljesen titkosítottak,
átláthatatlanok az EU vakcina szerződései.
 Ursula von der Leyen lemondását kérte hétfőn Cristian Terheș romániai európai parlamenti
képviselő  az  Európai  Parlament  plenáris  ülésén  tett  nyilatkozatában  –  derül  ki  Facebook
bejegyzéséből.

 Az Európai Parlamentben a képviselők, akikkel
meg  akarták  szavaztatni  a  hatalmas  vakcina-
bizniszt,  csak  ilyen  kitakart,  azaz  befeketített
szerződéseket  kaptak,  hiába  kérték,  hogy  látni
akarják  az  egész  szerződéskötést,  amit
megszavaztattak velük 
 A  képviselő  gyilkos,  kriminális  üzletelésnek
nevezte az egész vakcina bizniszt, melyben az EP
vezetősége nyakig benne van. Az EP és a Pfizer
között  megkötött  vakcina  megrendelés
szerződéseit  mai  napig  nem  hajlandóak
nyilvánosságra  hozni.  Egy  azonban  kiderült,  az
emberirtásra tervezett COVID szérumból minden
EU  területén  élő  polgárnak,  csecsemőktől

aggastyánokig 10 adagot rendeltek. Mit jelent ez? 
 Talán  azt,  ha  Putyin  bombázói  nem indulnak  el  február  24-én  a  sátánista  WEF  maffia
ukrajnai  biolaboratóriumai  ellen,  most  éppen  a  hetedik  kamu  covid-hullám  törvénytelen
resztrikciói  mennének és  körülbelül  a  hatodik emlékeztető  COVID-gyilkot  kényszerítenék
azokba, akik valahogy túlélték az előzőeket…
 A  sátáni  Ursula  nemcsak  a  WEF  egyik  üdvöskéje,  Klaus  Schwab  EU-s  csicskája,  de
genetikus  férje benne van a  Pfizer  kísérleti  kutatásaiban is.  Ursula Von der  Leyen-t  nem
azonnali lemondásra kellene felszólítani, hanem kivégezni, mint tömeggyilkost!
 Felszólalásában  a  román  Cristian  Terheș  képviselő  az  Európai  Ügyészség  oltóanyagok
beszerzésével kapcsolatos vizsgálatának a következményéről beszélt.

Az alábbiakban a teljes nyilatkozatot olvashatják:

"A Bizottság 2021 novemberéig 71 milliárd euró értékű szerződéseket írt alá a tagállamok
nevében, hogy 4,6 milliárd adag COVID-19 oltóanyagot vásároljanak."
 Ez azt  jelenti,  hogy [Ursula] 10 adag oltóanyagot  vásárolt  fel  előre minden uniós polgár
számára olyan szerződések alapján, amelyeket soha nem mutattak be a nyilvánosságnak.
 Így kerültek a nyilvánosság elé azok a szerződések, amelyeket ezekkel a gyógyszergyárakkal
kötött.
Hogyan lehetséges ez egy olyan Európai Unióban, amely arra hivatott, hogy átlátható legyen
az emberek pénzének felhasználásával?
Ezért  [Ursula von der  Leyen]  azonnali  és  feltétel  nélküli  lemondását  kérem és ismételten
felszólítom!
Köszönöm!"

4 Kretének uniója
Repetitio est mater studiorum.



 Rosszkor, rossz időben sikerült megszületnem. Minél öregebb vagyok, annál inkább érzem
ennek a ténynek a hátrányait, és annál inkább feszül bennem egyfajta megmagyarázhatatlan
undor.  Azért  érzem az  undort,  mert  Európát  elmebeteg,  szellemi  és  genetikai  hulladékok
irányítják – a vesztébe.
Mondhatom ezt azon a jogon, hogy amikor népszavazni kellett a belépésről, akkor nemmel
szavaztam, és ehhez máig tartom is magam. Őrült és végzetes a nemzetállamok, az önálló
keresztény  kultúrák  Európájában  egy  efféle,  a  liberalizmus  –  azaz  a  történelem  rothadó
ürüléke – elveinek alapján összegyúrni ennyiféle kultúrát – és ezzel a kulturálatlanságot is.
Mert  mi  is  történik  ma  az  Unióban,  amelynek  ostorral  csapkodott  udvari  bolondja  ma
Magyarország? Komoly dolgok történnek: – Például a disznóknak nem lehet moslékot adni,
de színes játékokat kell az ólba tenni, hogy a „lelke” kiegyensúlyozott legyen. A csirkéket
különleges  ketrecekben  kell  tartani,  mert  az  ő  lelkük  is  ezt  kívánja.  Ezeket  a  bődületes
hülyeségeket komolyan is gondolja az unió génhibás hülyéinek bizottsága. (Az senkit nem
zavar, hogy a most társult Izraelben olyan állatkínzással vágják a kóser marhát, hogy azt a
netes megosztó programon nézni is fájdalmas.) Igaz, Izraelben sem gyerek, sem öreg, sem
várandós arab nem számít, ha gyilkolni kell őket. Az is igaz, hogy a legkevésbé sem érdekel,
hogy az arabokkal mi történik, hiszen ők legalább annyira gyűlölik a keresztényeket, mint a
zsidók…  csak  érdekességképpen  említettem  a  dolgot  a  disznóvágás  és  a  csirketartás
szabályozásának okán… Jobb tehát, ha helyettünk inkább egymást irtja a zsidó meg az arab.

Szóval,  hogy  rengeteg  genetikai  kretén  ül  az  európai  parlamentben,  az  biztos,  hiszen
intézkedéseik erről tanúskodnak. Ezt jelzi számos intézkedésük is. Pl.; Sztálin és kommunista
bűnök  nem  elítélendők,  csak  a  zsidók  elleni,  Sztálinénál  (Gulág,  hadifogoly-gyűjtés  –
malenkij robot, lengyel tisztek katyni kivégzése, 56-os beavatkozás, egyházüldözés és ennek
áldozatai, ÁVH és Andrássy út…) kisebb atrocitás, a holocaustnak nevezett (és nem csak a
zsidókat  érintő!)  II.  világháborús  gyilkosságsorozat.  (Ennek  a  gaztettnek,  ennek  a

határozatnak  a  takargatására  találták  ki  a
Magyarország  elleni  sajtó-,  és  politikai
háborút!)
Menjünk  azonban  tovább.  Most  a
magyarságon,  a  magyarokon  köszörüli  a
nyelvét  és  a  magyarokat  fenyegeti  ez  a
génhibás  európai  vezetés.  A  magyarokat
kárhoztatja Barroso is, miközben saját sírját
már  olyan  mélyre  ásta  a  bevándorlás
liberalizálásával  a  degenerált  Európai
Parlament,  hogy  óhatatlanul  megszűnik  a

fehér faj, s felváltja valamilyen korcsfajta, ami alig számít embernek.  Mintha a kutya és a
macska keresztezése volna. Nem beszélve az európai keresztény kultúráról. Az már-már csak
nyomokban fedezhető fel. A liberális „mindenki egyforma” áldozata lett vagy hamarosan lesz
az öreg földrész. Ma pedig az UNESCO a fiatalok legalább 50 %-át akarja homokossá tenni –
és  ezt  ki  is  mondják  nyilvánosan!  Isten,  kereszt,  hit  mit  sem  számít.  A  keresztény
templomokba beköltözik az iszlám pap, s lám, hiába volt minden harc a pogányok ellen, s kár
volt  Jenő  herceg  minden  erőfeszítése  Európa  török  elleni  felszabadítása  ügyében.  A
kereszténygyűlölet itt van, s ott van Egyiptomban, ahol a kopt testvéreinket ölik az arabok. S
ölik majd Európában is a keresztényeket, csak idő kérdése… és persze a zsidókat is… Mert a
kereszténygyűlölet  nem békíti  ki  az  iszlámot  és  a  zsidókat,  de  mindenki  mindenkinek  az
áldozata lesz, mert  a zsidó nem érti  meg: – jobb a keresztény Európában, egy keresztény
Magyarországon zsidónak, mint egy iszlám Európában kereszténynek és zsidónak lenni.



Magyarország most ennek az uniónak az elnöki posztját tölti be, miközben záporoznak ránk a
másik  gyűlölködő  nép,  és  a  gyilkos  kommunista  söpredék  rágalmai,  fenyegetései.
Médiatörvényt  kifogásolnak  úgy,  hogy  még  le  sincs  fordítva  az  eredeti  szöveg…  a
magyarországi  vörös  és  liberális  szenny  már  előre  hazát  és  nemzetet  árult,  amikor  e
törvényről (félre) „tájékoztatta” nyugati zsidó szövetségeseit. Az a mocskos csőcselék lázít
Magyarország  ellen,  amely  hatvanöt  évig  cenzúrázott,  amely  1956-ban  és  2006-ban  a
tömegbe  követett,  amely  söpredék a  nemzetet  szétzilálta,  erkölcstelenné,  magzatgyilkossá,
rablóvá, spiclivé, hazaárulóvá, testvér-és Isten tagadóvá tette.

Fáj  ennek a gyalázatos  proli  söpredéknek az új,  tervezett  alkotmány,  amely Istennel  és a
kereszténységgel  kezdődik majd – reményeim és ígéretük szerint.  Fáj  ez a liberális  uniós
csürhének.  Fáj  nekik,  hogy  nemzetünket  az  állampolgárság  visszaszerezhetőségének
lehetőségével  újra  egyesíti  a  magyar  keresztény  kormány  –  ha  csak  félmegoldás  is  ez
egyelőre.

Vannak  persze  hibái  ennek  a  kormánynak  is,  mint  minden  kormánynak.  Vannak  emberi
gyengeségek,  önös  érdekek,  égő  zsebek…  de  nem  olyan  mértékben,  mint  volt  ez  a
kommunista-liberális  hazaárulók  idején.  A  bűn  minden  oldalon  bűn  természetesen.  Ám,
felmerül a kérdés: van-e tökéletes, mindenkinek megfelelő és elfogadható kormány, ország
vezetés?  Úgy  gondolom  nincsen.  Van  azonban  egy  erkölcsi  irány,  egy  nemzeti
elkötelezettség,  amely  mellett  a  pártok  akár  fölöslegesek  is  lehetnének.  Pártok  azonban
vannak, és lesznek is mindaddig, amíg a nemzetek föl nem ismerik, hogy elég magyarnak,
németnek,  románnak  stb…  lenni,  pártok  és  ellenségeskedés  nélkül.  A  pártoskodást  már
bizonyos – nem napkeleti – bölcsek is jónak tartották arra, hogy szétziláljon minden nemzetet.

Vajon eljön-e az idő, amikor felismerik ezt a nemzetek, a népek? Nem lesz-e késő Európa
számára?  Bizonyára  késő  lesz,  hiszen  a  sok elmebeteg  „szakértő”  aki  a  zsebe  érdekében
irányítja  az  uniót,  s  valami  megfoghatatlan  degenerált  szellemiség  hatja  át  minden
rendelkezését, aligha engedi a helyes és tisztességes, bevált irányt visszaállítani. Európában,
az Európai Unióban állandó háború van, hiszen egy nem európai pénz-és szellemi hatalom
irányítja az uniót, amely vagy – a birodalom nagysága miatt – belebukik, vagy tökélyre viszi
az  erkölcstelenség,  a  hitnélküliség,  az  elnemzetietlenítés  diktatúráját.  Valószínű,  hogy  ez
utóbbi  tragédia  előtt  állunk,  hiszen  primitívvé  tették  egész  Európát.  Érzés  szeretet,  Isten
nélküli, állati sorban, sárban hempergő társadalmak élnek immár Londontól Bécsen keresztül
Bulgáriáig mindenütt. A keresztény egyházak elerőtlenedtek, olykor saját magukat elárulva
gyengítették társadalmi, lelki lehetőségeiket, terüket.

Eddig minden újonnan unióssá vált ország gazdaságilag tönkrement, társadalma elégedetlen,
az elszegényedés jellemzi a keleti blokkot, amit máig másként kezelnek a nagyhatalmak, mint
saját magukat.

A francia elnök (mint a házastársi hűség mintapéldánya), s Merkel asszony (aki inkább egy
NDK-s mosónőre  hasonlít)  veszi a bátorságot,  és Magyarországot  bírálja a  magyarországi
hazaárulók információi alapján, miközben saját országaikat és azok őslakosságát is két lábbal
tapossák a liberalizmus átkos szellemében.

Igen, rossz időben és rossz helyre születtem. S születtünk még sok-sok millióan Európában.
Tehetetlenek vagyunk, mert a demokrácia voltaképpen sok hülye proli és zs… pénzember
uralma az értelmiség fölött.



Genetika az egész. Európának eme feléről elüldözték, megölték a nemességet, amely nem volt
kizsákmányoló, mint ma a gyógyszermaffia, a mezőgazdasági maffia stb…,  azaz, hogy az
unió szakbizottságai, szakértői, akik a disznóknak piros labdát rendeltek el, hogy jobb legyen
a hangulatuk. Az elüldözött, nemzethez hű nemességet, középosztályt, felváltotta a proli, a
tudatlan  és  igénytelen  kommunista,  a  helyzetét  kihasználó  liberális,  a  haszonleső zsidó,  s
elkezdtek rombolni. (És lehetnek egyetemi tanárok, államfők, kormánytagok… a proli, proli
marad, bármit tesz is, hogy ez ne lássék rajta.) Mindent, ami érték, ami keresztény, ami igaz,
és  ami  évezredekig  az  európai  élet  alapfeltétele  volt,  rommá  lett  a  liberális-kommunista
ámokfutás alatt és miatt. Most önmagukkal együtt pusztulni kezdenek a rombolók is. Mert a
felégetett búzamező nem terem, s a megölt paraszt már nem mutathatja meg, hogy kell vetni
és aratni…  Így, tehát a gyilkos is éhen hal előbb vagy utóbb.

Milyen  szép  is  volna,  ha  Magyarországot  „büntetésből”  kiléptetnék  az  Európai  Unióból.
Magyarországnak  ugyanis  nincs  szüksége  erre  a  politikai,  világuralmi,  erkölcstelen  és
embertelen képződményre.  Hiszen határok nem szűntek meg,  nem lett  jobb a kisebbségek
sorsa sem, nem élünk jobban… minden hazugság volt, amit a csatlakozás előtt mondtak erről
a  kényszerű  egységről.  S  ma  már  e  hazugságokat  a  bőrünkön  érezzük.  Magyar,  román,
szlovák, osztrák, és bulgár egyaránt. „Európa-idegen”, és ab ovo idegen érdekeket szolgál ez
az uniós massza, amelynek a módszereihez képest Adolf Hitler egy jó szándékú kiscserkész
volt, aki legalább jólétet teremtett a Birodalomban, s nem ellopta a nép javait. Még a tyúkokat
is  hagyta  tojni,  és  a  disznóknak sem tétetett  piros  labdát  az  ólba,  mint  az  unió genetikai
hulladék szakértői.

Most  mi  vagyunk az uniós  elnöki  székben.  Mi magyarok!  Ránk adták  a  bohócsapkát  fél
esztendőre azok, akik megmondják, mit kell tenni és miért nem jó egy magyar törvény, ha az
nem tetszik a söpredék sztálinista, liberális milliárdos hazaárulóknak… Egy akolban lehetünk
90 év  után  fél  évig  mi,  a  szétszakított  kárpát-medencei  magyar  nemzet… Ám,  ebből  az
„örömből” inkább nem kértem volna. Ahogy szeretem ugyanis Európát, olyan undorom van
az  Európai  Uniótól,  amely  a  világtörténelem  eddigi  legaljasabb  és  legkártékonyabb
szervezete, egyben a legembertelenebb háború is az európai népek ellen.

Nem örvendek tehát sem az elnökségnek, sem a tagságnak, mert Magyarország és minden
más állam lassan megszűnik létezni. Csak a németek és franciák tartják magukat elsőnek az
egyenlők között,  no meg a most  partnerkapcsolatot  létesített  Izrael.  Mit  nekik a  térkép, a
távolság…  Csupán  egy  dologra  vagyok  nagyon  érzékeny:  ha  beleszólnak  primitív  és  a
magyarságot minden korban gyűlölő európaiak az én országom, hazám, Kárpát-medencém és
a magyar nemzet dolgaiba. Most beleszólnak! Fenyegetnek, a forintot tapossák, s mindehhez
a legaljasabb módon asszisztál a magyarországi liberális és kommunista söpredék és médiája.
Mintha nem is itt élnének. Ellendrukkerek, nem magyarok! Csak azt nem értem, ha már uniós
tag  vagyunk,  miért  nem  mennek  el  máshová  mindazok,  akik  rettegnek  a  magyarországi
fasisztáktól,  a  rasszizmustól,  a  kereszténységtől,  a  nemzeti  érzésektől,  annak
megnyilvánulásaitól?  Szabadon mehetnének bárhova, hiszen az Unió az övék. Bár az sem
megoldás,  mert  láthattuk,  hogy  a  magyart  gyűlölő  zs…  írók  (a  zs…ság  elenyésző,  de
rendkívül hangos és befolyásos  rétege) miként  gyalázkodnak és hazudoznak Berlinben, és
Bécsben Magyarországról…

Rossz  idő,  rossz  hely…  vagy  mégsem  az?  Meglátjuk.  Ma  nem  érzem  jól  magam  sok
százmillió európai polgárral együtt a zs., liberális és kommunista Európában. Mert ma Európa
nem más,  mint  egy hatalmas kohó, amelybe az öntőmester:  a zs… tőke keveri  az ötvöző
anyagokat. Kísérletezik, és meg kell várni, amíg az a kémcső, amelybe beszorították Európa



népeit, egy rossz vegyület miatt végre felrobban az alkimista kezében… Ám, hogy mikor lesz
ez  a  robbanás  még  nem tudni  pontosan,  de  bizonyosan  bekövetkezik.  S  utána  szabad és
független  nemzetállamok  élik  majd  újra  békés,  meghitt,  szeretetteljes  keresztény  erkölcsi
normák  alapján  életüket,  megbecsülve  a  velük  élő  nemzeteket…  A  forradalom  tehát
elkerülhetetlen. Minél nagyobb a birodalom, annál hamarabb összeomlik. Adja Isten, hogy
mielőbb így legyen!
(Stoffán György, helyettes főszerkesztő – Európai Idő – Sepsiszentgyörgy)

5 Bankárok harca a világkormányért

 Ma már tudjuk, hogy az Action for Democracy nevű alapítvány – amely mintegy kétmilliárd
forinttal  támogatta  Márki-Zay  Péter  Mindenki  Magyarországa  Mozgalmát  és  közvetve
vélhetően a baloldali pártok kampányát – vezetője, Korányi Dávid a Külkapcsolatok Európai
Tanácsának (European Council on Foreign Relations, ECFR) is a tagja, miként Bajnai Gordon
is, aki Soros György magyarországi jobbkezének számít; utóbbinak meghatározó szerepe van
a globalista körök és a magyar baloldal közötti kapcsolattartásban.
 De mi is ez a ECFR? Nem más, mint az egyik legmeghatározóbb globalista háttérintézmény,
a Külkapcsolatok Tanácsa (CFR) „leányvállalata”, ha tetszik Európába kihelyezett tagozata.
Az ECFR-t az a Soros alapította 2007-ben, aki az anyaintézménynek is a tagja, egy ideig
igazgatója is volt. 
 Nézzük  meg  konkrétan,  hogy  a  honlapjuk  szerint  kik  a  szervezet  magyar  tagjai.  A
következők alfabetikus sorrendben: Bajnai Gordon, aki nem szimpla tag, hanem ráadásul az
ECFR globális tanácsadó testületének tagja és a globális infrastruktúra vezetője (jelentsen ez
bármit is, de jól hangzik). Dessewffy Tibor, a Demos Magyarország elnöke, szociológus, aki
a DatAdat nevű cég háza táján is jelen van. Dobrev Klára EP-képviselő, mellesleg Gyurcsány
„árnyékkormányának” elnöke, aki egyébként nemrég lett a szervezet tagja, gyors felvételét
érthetőnek tartom. Gyarmati István elnök-vezérigazgató, Nemzetközi Demokratikus Átmenet
Központ.  Korányi  Dávid,  akiről  a  honlap  azt  is  megírja,  hogy  az  Atlantic  Council
energiadiplomáciáért  felelős  főmunkatársa,  valamint  az  UN  DESA  energiaipolitikai
tanácsadója. Meszerics Tamás, aki a honlap szerint a Közép-európai Egyetem oktatója. Orbán
Anita,  a  Vodafone  Magyarország  vezérigazgató-helyettese.  Alexander  Soros,  a  Nyílt
Társadalom Alapítványok elnökhelyettese. George Soros, a Nyílt Társadalom Alapítványok
alapítója és elnöke. Szemerkényi Réka vezető tanácsadó, transzatlanti stratégia, Nemzetközi
Republikánus Intézet.

 Nem  vitás,  szerepel  a  listán  jobboldali
személyiség  is.  De  a  meghatározó  többség
egyértelműen globalista,  liberális  figura, aki
teljes  egészében  bekötött  a  liberális,
globalista szervezetekbe és hálózatokba. 
 Ne  csodálkozzunk  ezek  után,  hogy  ha  az
Action  for  Democracy  nevű  alapítvány
vezető testületében, illetve tanácsadói között
többen  is  tagjai  az  anyaintézménynek,  a
CFR-nek.  Schiffer  András  az  Index.hu-n

részletesen kibontotta ezt a kapcsolati hálót. Ebből kiderült, hogy a tanácsadó testületet vezető
Kati  Marton  a  CFR  tagja,  de  elhunyt  férje,  Richard  Holbrooke  volt  külügyi  helyettes
államtitkár és ENSZ-nagykövet is a CFR tagja volt (utóbbi egyébként – sok más globalista
kapcsolat mellett – a Bilderberg-csoportban is részt vett).  Anne Applebaum Orbán-gyűlölő



amerikai aktivista személyiség szintén tagja a CFR-nek, míg Timothy Garton Ash, a nagyon
futtatott brit történész „csak” az ECFR-nek a tagja, egyébként vele is találkozott londoni útján
Márki-Zay  Péter,  méghozzá  a  londoni  Királyi  Külügyi  Intézetben  (melyet  a  CFR  angol
testvérintézményének  is  nevezhetünk).  Következő  személy  a  híres-hírhedt  filozófus-
politológus Francis Fukuyama – aki a „történelem vége” tézist megfogalmazta –, ő szintén
CFR-es, sőt igazgatósági tag.
 Charles  Gati,  szintén  ismert  Orbán-gyűlölő  politológus  is  az  Action  for  Democracy
„tanácsadója”, s a CFR tagja (akárcsak a felesége, Toby Gati).
 Evelyn  Farkas,  aki  az  Obama-kormányban  volt  helyettes  államtitkár,  szintén  CFR-tag,
megemlítendő  még  David  Miliband  korábbi  brit  külügyminiszter,  CFR-előadó,  Timothy
Snyder CFR-tag, valamint Rafal Trzaskowski varsói polgármester, aki az ECFR tagja.
 Egyszóval  elég  nagy  erők  mozdultak  meg  a  világon  azért,  hogy  megbukjon  az  Orbán-
kormány.  A  Külkapcsolatok  Tanácsa  ugyanis  nem  akármilyen  múltú  szervezet.  A  CFR,
amelynek központi székháza New Yorkban, a Park Avenue 68. szám alatt van, nem más, mint
az egyik, ha nem a legnagyobb erővel, forrásokkal és hálózattal rendelkező globális irányító
intézmény.
 A Külkapcsolatok Tanácsát 1921-ben alapították (társintézménye a londoni Királyi Külügyi
Intézet,  mely  1920-ban  alapult),  az  első  időszakban  a  Rothschild-bankház  (illetve  annak
amerikai képviselője, J. P. Morgan) irányította, később azonban a Rockefeller család vette át a
tanács ellenőrzését. Ha csak a természetes személyeket vesszük, elég annyit mondani, hogy a
második  világháború  utáni  szinte  mindegyik  amerikai  elnök,  a  legtöbb  amerikai
külügyminiszter és védelmi miniszter is a tagja volt – demokraták és republikánusok egyaránt.
Jelenleg  vezető  politikusok,  kormányzati  emberek,  a  média,  az  oktatás,  a  tudomány
kiemelkedő személyiségei, a civil szféra irányítói stb. tagjai a testületnek.
 De még röviden a CFR valóságos befolyásáról. Tudni kell, hogy a második világháború után
a CFR tervezte meg az ENSZ működési kereteit és a Marshall-tervet, mely elindította Nyugat-
Európa  felemelkedését  a  jóléti  állam  irányába.  A  tanács  egyes  tagjai  a  mai  napig
kulcspozíciókat töltenek be az amerikai kormányokban. A szervezet által kiadott folyóirat, a
Foreign Affairs az amerikai külpolitikai stratégiai alakítója, a The Washington Post szerint „a
külpolitikai gondolkodás bibliája”.
 Ha visszamegyünk a kezdeti időkhöz, akkor érdemes arra utalnunk, hogy az első világháború
után, 1920–1921 táján az Egyesült  Államok – mint  abszolút győztes – vállalhatta  volna a
globális  vezető szerepet,  de ettől  még ódzkodott  a háborúba belefáradt  Amerika és annak
akkori elnöke, a republikánus Warren G. Harding. Ebbe azonban nem tudtak belenyugodni az
amerikai  bankárcsaládok,  amelyek  már  nagy  terveket  szövögettek  a  globális  irányításról.
Ezért  alapították  meg,  méghozzá  kétpárti  (!)  alapon  a  CFR-t  New  Yorkban.  A  nagy
bankárdinasztiáknak, mint a Rothschild, a Morgan, a Rockefeller, bőven volt pénzük ahhoz,
hogy befolyásolják embereiken keresztül az amerikai, azon keresztül pedig a világpolitikát. 
Walter  Lippmann befolyásos  amerikai  újságíró,  tanácsadó akkoriban az Egyesült  Államok
felsőbbrendűségét  hangoztatta,  arról  írt,  hogy egy elitcsoportnak  kell  tanácsokat  adniuk a
döntéshozóknak,  és  ki  kell  alakítani  a  „meggyőzés  művészetét”,  s  ezzel  „egységes
közvéleményt” kell elérni. Lippmann tagja volt a Fabian Societynek, amely az eugenika, a „jó
gének” kitermelése mellett  állt.  Az egységes közvélemény – ha alaposabban megnézzük –
egész szépen szárba szökkent azóta a nyugati világban…
 Fontos  még  kiemelni  a  Warburg  bankárdinasztia  egyik  tagjának,  James  Warburgnak  a
megjegyzését, aki szintén a CFR oszlopos tagja volt: 

 Világkormány  lesz,  akár  tetszik,  akár  nem.  A  kérdés  csak  az,  hogy  a  világkormányt
hódítással vagy az emberek egyetértésével fogjuk-e megvalósítani.



 Ha jobban körbenézünk, azt látjuk, hogy mindkét lehetőséggel számolnak…
A CFR sikeres pályát futott be mind a mai napig: a II. világháború alatt is ők határozták meg
az amerikai külpolitikát. Az ENSZ, a Világbank, a Nemzetközi Valutaalap (a kedvencünk)
alapelveit is a CFR tanácsai alapján dolgozták ki. A háború után hatásuk kiterjedt Európára és
Kelet-Ázsiára is, tehát innentől végképp globális méretekben terveztek és cselekedtek.
De itt álljunk meg, mert most ennyi bőven elég. A CFR befolyása ennél is átfogóbb, ám erről
később.
A szerző politológus, az Alapjogokért Központ kutatási tanácsadója

Amit a hazai sajtó sem mond el nekünk

6 Dél-Afrika megerősíti, hogy Szaúd-Arábia csatlakozik a BRICS
szövetséghez

 Szaúd-Arábia, a Közel-Kelet legnagyobb amerikai exportpiaca meghívta Hszi kínai elnököt,
hogy Rijádba látogasson el márciusban, mivel Joe Biden megválasztása óta meginoggtak az
Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatok – írja a The Wall Street Journal.
 A CNN jelentése szerint az amerikai  hírszerző ügynökségek úgy értékelték,  hogy Szaúd-
Arábia jelenleg aktívan gyártja saját ballisztikus rakétáit Kína segítségével, ami a közel-keleti
országokban dominóhatásokhoz vezethet.
 A súlyos demenciában szenvedő amerikai elnököt nyíltan gúnyolják a nemzetközi porondon.
A korábbi amerikai szövetségesek most Kínához igazodnak.
 Szaúd-Arábia  márciusban  jelentette  be,  hogy fontolóra  veszi  a  kínai  jüan elfogadását  az
amerikai dollár helyett a jövőbeni tranzakciókban.
Ez az a lépés, amelyre Steve Bannon és a War Room figyelmeztetett az elmúlt évben.
Ez véget vet az USA-dollár fölényének – és ezt Joe Biden, a Demokraták és az Uniparty tagjai
segítették elő.
Joe Biden és kormánya elpusztítják az Egyesült Államokat.
Júliusban Szaúd-Arábia meghívást kapott a Shanghai Együttműködési Szervezethez (SCO) és
a BRICS-hez.

 Ezen  a  hétvégén  pedig  a  dél-afrikai  vezető
megerősítette  annak  valószínűségét,  hogy
Szaúd-Arábia  csatlakozik  a  BRICS
szövetséghez.
Cyril  Ramaphosa  dél-afrikai  elnök  kétnapos
csúcstalálkozót tartott Szaúd-Arábiával főként
gazdasági kérdésekről.
A csúcstalálkozó  végén megerősítette  Szaúd-
Arábia szándékát, hogy csatlakozzon a BRICS
gazdasági  koalícióhoz,  ami  Mohamed  Bin
Szalman  szaúdi  vezető  és  trónörökös  (MbS)
korábbi  nyilatkozatai  alapján  nem  lehet

meglepő.
 Ramaphosa megerősítette, hogy Szaúd-Arábia csatlakozni szeretne a BRICS családhoz. Ezt
Cyril Ramaphosa elnök jelentette be vasárnap kétnapos állami látogatásán a királyságban.



"A koronaherceg (Mohammad bin Szalmán bin Abdulaziz al Szaúd miniszterelnök) kifejezte
Szaúd-Arábia azon vágyát,  hogy a BRICS része legyen,  és nem ők az egyetlen ország" -
mondta Ramaphosa. Ezt vasárnap a médiával folytatott megbeszélésen megerősítette.
A BRICS 2009-ben tartotta első csúcstalálkozóját, amelyhez az Dél-Afrika a következő évben
csatlakozott.  A  blokkot  általában  a  nyugati  gazdaságok  dominanciájának  alternatívájának
tekintették.
„Azt  mondtuk,  hogy  BRICS  országoknak  jövőre  csúcstalálkozója  lesz  Dél-Afrika
elnökletével, ezért az ügy megfontolandó.

"Számos ország keresi a BRICS tagokat, és mi ugyanazt a választ adtuk nekik, hogy a BRICS
partnerek megvitatják, és ezután születik döntés." 
 A  nyugati  országok  Oroszország  elleni  szankcióinak  kezdete  óta  a  BRICS  csapat
megnövekedett  geopolitikai  befolyását  jósoljuk.  Globális  pénzügyi  és  gazdasági  szétválás
zajlik,  a nyugati  nemzetek  által,  akik ideológiai  klímaváltozási  energiapolitikát  folytatnak,
miközben  a  világ  többi  része  továbbra  is  pragmatikus  az  olaj,  a  szén  és  a  földgáz,  mint
energiaforrás tekintetében.
 Szorosan figyelemmel kísértük az energiaszektor körüli globális szakadás jeleit. Lényegében
a nyugati kormányok a „Build Back Better” éghajlat-változási menetrendet követik, amely
felhagy a szén, az olaj  és a gáz felhasználásával gazdasági motorjaik meghajtására,  míg a
világ többi része továbbra is a hatékonyabb és hagyományosabb energiaformákat használja
saját gazdaságaik energiaellátására. .
Joe Biden kezelői  szándékosan pusztítják el  az Egyesült  Államokat.  Az emberek jobb, ha
felébrednek.

Amit a hazai sajtó sem mond el nekünk

7 A WHO globalistáinak tervei és az EU föderalistái
AZ Ordo Juris hírlevele

Kedves Barátaink,

 Járványok,  lock-down-ok,  háborúk  -  az  elmúlt  két  év  eseményei  arra  emlékeztetnek
bennünket, hogy az egyéni szabadság és a nemzeti szuverenitás nem egyszer és mindenkorra
adott.  A szuverenitás elvesztésével elveszítjük a jogot, hogy saját magunk döntsünk, hogy
megvédjük az  életet,  a  családot,  a  házasságot  és  a  szabadságot,  és  Európa népei  teljesen
alávetik magukat az EU bürokratáinak és a WHO tisztviselőinek, radikális ideológiáinak.
A fenyegetések sok irányból érkeznek.
Júliusban  az  Egészségügyi  Világszervezet  közzétette  a  világjárványról  szóló  szerződés
munkatervezetét,  amely  dokumentálja  a  WHO kísérletét  arra,  hogy átvegye  a  tagállamok
szuverenitásának nagy részét. Egy ilyen szerződés elfogadásának következményeként a nem
választott,  nem  demokratikus  és  névtelen  szakértői  testületek  a  polgári  jogok  és
szabadságjogok  további  korlátozását  írhatnák  elő  az  államok  számára,  mint  például  a
kényszergyógyászati eljárások, lock-down stb.
 Ezért a WHO által szervezett nyilvános meghallgatáson hangsúlyoztuk, hogy biztosítani kell
az  államok  szuverenitását  az  egészségpolitika  és  a  szabad  tudományos  vita  területén  -
beleértve a különböző egészségpolitikai modellek szabad kritikáját is.
 Eközben  a  szerződéstervezet  "a  WHO  központi  szerepéről  beszél  a  világjárvány
megelőzésében, a felkészültségben és a reagálásban, mint nemzetközi irányító és koordináló



szerv, amely tudományos bizonyítékokat gyűjt és állít elő", és a vita arról, hogy a szerződés
kötelező vagy nem kötelező erejű legyen, zárt ajtók mögött zajlott.
 A tervezet egy "globális szakértői értékelési mechanizmus" létrehozását javasolja az aláíró
országok világjárvány veszélyre  való reagálási  képességére vonatkozóan,  amelyet  a WHO
könnyen felhasználhatna arra, hogy megbüntesse azokat az országokat, amelyek a WHO által
elfogadott stratégiától eltérő világjárvány-ellenőrzési stratégiát követnek.

 Ajánlja továbbá a "hamis, félrevezető vagy
dezinformatív információk" elleni küzdelmet,
amelyek a fertőző betegségek terjedése elleni
küzdelemről  szóló  tudományos  vita
cenzúrázásához  vezethetnek,  valamint  az
"emberi  jogok  tiszteletben  tartására"  való
számos  utalást,  amelyeket  évek  óta  arra
használnak, hogy a nemi ideológiát vagy az
abortuszt becsempésszék a nemzetközi jogba.
A  szerződés  munkatervezete  többször  is

említi a "nemek közötti egyenlőséget".
 A munka,  folyamatban van. Szeptember végén már a második nyilvános meghallgatásra,
december végén pedig a kormányközi tárgyaló testület harmadik ülésére kerül sor.
 Az államok szuverenitását az európai bürokraták tervei is veszélyeztetik, akik a kommunista
Ventotenei Kiáltvány tételein alapuló szuperállamot akarnak létrehozni a hazák Európájának
romjain. Ez a célja az "Európa jövőjéről szóló konferencia" (CoFoE) ajánlásainak, amelyeket
az  Európai  Parlament  külön  állásfoglalásban  "üdvözölt",  és  támogatta  "az  Európai  Unió
radikális átalakítását: az egyhangúság megszüntetését, a vétójog eltörlését, az uniós hadsereg
létrehozását, nemzetek feletti választási listákat és még sok mást".
 Válaszul  Brüsszelben  találkozót  szerveztünk  az  Európai  Parlament  képviselőivel,  ahol
elhangzott,  hogy  a  konferencia  célja  az  volt,  hogy  azt  a  benyomást  keltse,  hogy  a
közvélemény  támogatja  az  uniós  szervek  hatáskörének  kiterjesztését.  Egy  olyan  vita,
amelyben csak néhány tízezer európai szólalt fel, nem az uniós polgárok többségének akaratát
fejezi ki, hogy az EU népei negatívan ítélik meg az RBÖ ajánlásait, és hogy a polgárok nem
transznacionális  választási  listákat  akarnak az EU-tól,  hanem a kereskedelem és az utazás
szabadságát.
 A CoFoE-ajánlásokról szóló jelentésünkben rámutatunk, hogy végrehajtásuk megfosztja a
kisebb államokat az EU politikájának alakításába való beleszólástól, beavatkozáshoz vezet az
államok választójogaiba, korlátozza az államok önrendelkezési képességét számos kérdésben,
például a meg nem született gyermekek életének védelme vagy az eutanázia terén, korlátozza
a gazdasági  szabadságot  és bevezeti  a  nemek közötti  egyenlőséget  a nemi ideológia  elvei
szerint értelmezve, ami gyakran tényleges nemi megkülönböztetéshez vezet. Minden európai
parlamenti képviselő angolul megkapta a jelentésünket.
 Részletesen elemezzük továbbá a nemzeti újjáépítési terv "mérföldköveit", amelyekhez az
Európai Bizottság az Újjáépítési Alap folyósítását az éves uniós költségvetés részeként már
kamatot fizető országok számára feltételhez köti.
 A PSC-mechanizmus a Bizottság és a Tanács tisztviselőinek önkényes döntéseinek teszi ki az
országokat, akik egyes országokat, például Lengyelországot és Magyarországot, a homályos
"európai értékek" állítólagos megsértése miatt fegyelmezni akarnak, és miközben a gazdaság
rugalmasságának és versenyképességének növelését tűzi ki célul, nem vezet be megoldásokat
a bürokrácia vagy a munkaerő megadóztatásának csökkentésére. Ehelyett  többek között az
üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését, a belső égésű gépkocsikra kivetett adót,



egy  új  állami  költségvetési  modell  létrehozását,  a  parlamenti  házszabály  és  a  tanárok
chartájának módosítását stb. követeli meg.
 Az EU-ban az életpárti jelenlét a bal szélről erőszakos reakciót váltott ki. Az európai értékek
nevében a Renew Europe frakció 8 európai parlamenti képviselője kérte, hogy képviselőiket
zárják  ki  a  parlamenti  munkából,  és  azonnal  vonják  vissza  az  akkreditációt.  Erre  a
megmozdulásra  válaszul  24  európai  parlamenti  képviselőt  inspiráltunk,  akik  különböző
frakciókból  érkeztek  Lengyelországból,  Észtországból,  Spanyolországból,  Németországból,
Olaszországból és Magyarországról, ellenzéki koalíciót alkottak, és levelet fogalmaztak meg
Roberta  Metsolának,  az  Európai  Parlament  elnökének.  Ebben  rámutattunk,  hogy  "a
véleménynyilvánítás,  a  gondolatszabadság  és  a  pluralizmus  az  Európai  Unió  értékeinek
középpontjában áll",  és hogy a közösségi jog senkinek sem biztosít  "jogot az abortuszra".
Hangsúlyoztuk,  hogy  nincs  jogalapja  az  akkreditáció  visszavonásának  az  Európai
Parlamentben az életvédő szervezetek esetében.
 Ezek  és  más  fontos  kérdések  megkövetelik  a  válaszunkat  és  a  cselekvésünket.  Ezért
folyamatosan figyelemmel kísérjük a WHO és az EU munkáját, elemzéseket, jelentéseket és
petíciókat írunk, és elküldjük azokat az illetékes szerveknek.
 Arra  biztatjuk  Önöket,  hogy  támogassák  az  államok  szuverenitásának  és  a  polgárok
személyes szabadságának védelmében végzett munkánkat. Csatlakozzatok a petíciókhoz és a
tiltakozásokhoz,  közöljétek  a  tiltakozásotokat  az  európai  parlamenti  képviselőkkel  és  a
parlamenti képviselőkkel és küldjétek tovább ezt a hírlevelet barátaitoknak.

Ursula von der Leyen egész családja érintett lehet a korrupciógyanús ügyekben

 Rögtön azután,  hogy Ursula von der Leyen megkötötte  a korrupciógyanús uniós vakcina
szerződéseket, az Európai Bizottság elnökének férje lett a Pfizerrel szoros kapcsolatban álló
Orgenesis nevű cég orvos-igazgatója. Heiko von der Leyen felbukkanását követően nehezen
magyarázható módon euró-milliók is ömleni kezdtek az egészségügyi vállalathoz.
Egymás után derülnek ki az Ursula von der Leyen családja körüli korrupciós botrányok, és az
Európai Bizottság elnökének a férje is érintett lehet a kétes ügyekben. (Mondhatni: az egész
család érintett kétes ügyekben, hiszen Ursula von der Leyen egyik fia meg gyanús tanácsadói
szerződést kapott.)
 Az Orgenesis  nevű amerikai  cégnél  azután  történt  több jogsértésre  utaló  esemény,  hogy
Heiko  von  der  Leyen  felbukkant  a  vállalatnál.  A  belgyógyász  2019-től  az  Orgenesis
tudományos tanácsadó testületének volt a tagja, majd 2020 decemberében váratlanul orvos-
igazgató lett. A 2013-ban indult cég a bizottsági elnök férjének érkezésével egy időben kezdte
elérni a nehezen magyarázható sikereit is.
A  vállalat  2013-tól  2018  decemberéig  éves  szinten  nagyjából  8  millió  dolláros  bevételt
könyvelt  el,  ám azóta  ez  a  mutató  27  millió  dollárra  ugrott.  Emellett  százmillió  dolláros
nagyságrendű összeget kasszíroztak egy leányvállalat eladásából.  
Az orgenesishez  meglehetősen  bőséges  uniós,  illetve  uniós  tagállami  források is  érkeztek
Heiko von der Leyen feltűnését követően
 Így például tavaly november 29-én az Orgenesis és Theracell Advanced Biotechnology S.A.
közös  vállalatként  32  millió  eurós  támogatást  kapott  a  görög  kormánytól.  A  juttatást
nemzetstratégiai érdekként címkézték. Idén májusban pedig egy másik Orgenesis-konzorcium
– amelyet egy hollandiai bejegyzésű céggel hoztak létre – 4 millió eurós támogatást szerzett
az Európai Innovációs Tanács egyik programjában.

Heiko von der Leyen egy hónappal azután lett az Orgenesis orvosigazgatója, hogy a felesége
a  Pfizerrel  és  a  német  BioNTech-kel  megkötötte  az  ominózus  uniós  vakcina-beszerzési
szerződéseket 



Mindez azért meglehetősen különös, mert az Orgenesis 2022 szeptemberéig egyetlen klinikai
tanulmányt  sem  indított  el.  Márpedig  ezeket  a  költséges  beruházásokat  nehezen  tudják
megspórolni az iparág komolyan vehető szereplői. Az is ismert,  hogy az Orgenesis szoros
kapcsolatban áll a Pfizerrel, és mindkét vállalat székhelye New York államban található. A
tevékenységi  körük is  hasonló:  az Orgenesis  sejt  és  génterápiával  foglalkozik,  és  ezen az
elven működik a Pfizer oltóanyaga is.
Figyelemre  méltó,  hogy  Heiko  von  der  Leyen  mindössze  egy  hónappal  azután  lett  az
Orgenensis orvosigazgatója, hogy a felesége a pfizerrel és a német Bionteh-el megkötötte az
ominózus uniós vakcinabeszerzési szerződéseket, 2020 augusztusa és novembere között. 
Mint  korábban  megírtuk,  a  homályos  hátterű,  részben  sms-ekben  tárgyalt  szerződések
értelmében az amerikai és a német vállalat 25 milliárd eurónyi extra profitra tehetett szert az
oltóanyagok brutális túlárazásával. Az ügyben jelenleg Brüsszel is vizsgálódik. (Origó) 

Amit a hazai sajtó sem mond el nekünk

8 A görög szigeteken pusztul az élővilág, mióta aktiválták az 5G-t

 Az  5G  bevezetésével  szembeni  világméretű  ellenállás  világszerte  fokozódik.  Ez  egyes
helyeken korlátozta, lelassította és/vagy leállította a telepítést beleértve az Egyesült Államok
repülőtereinek közelében a  légiközlekedési  interferencia  kockázata  miatt  Ennek ellenére  a
bevezetés világszerte továbbra is hatalmas léptékű , és továbbra is pusztításokról számolnak
be, ahol aktiválták, többek között a görögországi Szamosz szigetén.
Az 5G bevezetése óta folytatódott a rovarok számának a rohamos csökkenése Samoson. A
helyzet romlott, mióta 2022. július 1-jétől az 5G kereskedelmi forgalomba került. 
A  beporzók,  köztük  a  pillangók  száma  is  nagyon  gyorsan  csökken.  Ezzel  egyidejűen  a
rovarevő madarak száma is csökken. A talajviszonyok is romlottak, a talaj savasabbá vált,
mint korábban volt. A talajban nincsenek látható rovarok, és sok növény nem növekszik úgy,
ahogy kellene,  vagy nem nő teljes méretre.  A sárgadinnye és a padlizsán  DNS-károsodás
jeleit mutatja. A beporzók hiánya, a rossz hozam és az elszáradt növények az egész szigeten
láthatók. Az élelmiszertermelésre gyakorolt hatások általában ijesztőek: a talaj minőségének
romlása miatt. A beporzók számának csökkenése és a sugárzás által károsodott növények azt
jelentik,  hogy  nehezebb  lesz  az  élelmiszertermesztés,  és  az  élelmiszerárak  tovább
emelkednek. A jövőben előfordulhat teljes terméskiesés.
 Az  5G-t  2021  júliusában  vezették  be  a  Samoson,  de  csak  2022  júliusának  elején  vált
kereskedelmi  forgalomba.  Abban  az  évben,  amikor  a  technológia  élt,  de  nem  volt
kereskedelmi  forgalomban,  a  rendszeren  módosításokat  végeztek,  hogy  megfelelően
működjön.  A 0,7 GHz-es,  3,5 GHz-es és  22,5 GHz-es 5G hullámhosszak tavaly júliustól
működnek.

Rovarok
A  rovarok  jelentős  visszaesése  a  4G-vel
kezdődött,  de  az  5G  bevezetése  számos
rovarfaj  –  köztük  sok  beporzó  –  gyors  és
tömeges  hanyatlását  okozta.  Az
éghajlatváltozás,  amelyet  gyakran  a  rovarok
visszaszorulásának  okaként  emlegetnek,
egyetlen  tenyészidőszakon  belül  sem
érezhette  volna  ezt  a  hatást.  Ezen  kívül  az



éghajlatváltozásnak  inkább  a  rovarok  számának  növekedését  kell  eredményeznie,  mint
csökkenését. 
A beporzók száma 2022 nyár eleje óta láthatóan csökkent. Májusban még volt néhány lebegő,
poszméh, mézelő méh és fehér méh. Volt néhány méhecske, és általában a helyzet nagyjából
olyan volt, mint tavaly nyár végén. Mostanra gyakorlatilag az összes nagyobb méh és légy
eltűnt. Július 1. óta csak 2-3 asztalos méhet láttunk, két poszméhet,  mézelő méheket nem.
Nincsenek drónlegyek, és nagyon kevés a lebegő legyek vagy a darazsak száma. A lebegő
legyek közül csak a két típus él, földalatti odúkban – és nem is nagyon sok maradt belőlük.
Ugyanez igaz az általunk látott darázsfajtákra is: csak az általunk meghagyott fajták élnek a
föld alatt, a nagyon apró darazsak kivételével 
 A növények még mindig  beporoznak,  bár  a  hozamok jóval  alacsonyabbak lesznek,  mint
tavaly (a cukkinit egyáltalán nem porozzák be, nagyon kevés a dinnye, és biztosan kevesebb
paradicsomunk lesz,  kevesebb, mint  a negyede a tavalyinak).  A fő beporzók nagyon apró
vadméhek, némelyik mindössze 2-3 milliméter hosszú. Ezeknek az apró méheknek több faját
is láthatjuk. Van még néhány apró, szintén 2-3 milliméter hosszú darázs egy olyan fajból,
amelyet korábban nem vettünk észre. Az üreges darazsak kivételével csak ezeket látjuk.
 Általánosságban elmondható, hogy tavaly nyár óta tovább csökkent a rovarok száma. Nagyon
kevés a szöcske, szinte nincs tücsök, nagyon kevés a bogár, kevesebb a pillangó és a lepke, és
kevesebb a kabóca. Egyes fajok, mint például a kanálfűző és a legtöbb csipkefűző, teljesen
eltűntek. Egészen a közelmúltig, és annak ellenére, hogy a 4G bevezetése óta a rovarok száma
általánosan csökkent, a föld alatt élő vagy tojásokat lerakó fajok elterjedtebbek voltak, mint a
föld felett élő vagy tojásokat rakó fajok. 
A kabócák a föld alatt kelnek ki és fejlődnek, ahol egész életüket töltik, míg néhány hétig
előbújnak, hogy társakat találjanak és szaporodjanak. Egészen a közelmúltig nem csökkentek
észrevehetően; csak tavaly (2021-ben) észleltük a számok csökkenését, és egyes kabócákban
DNS-károsodás jeleit láttuk, sérült szárnyak formájában. Idén nemcsak jelentősen kevesebb a
kabóca,  de általában  kevesebb rovar  is  szaporodik  és  él  a  föld  alatt.  Ennek oka  lehet  az
elektromágneses sugárzás talajra gyakorolt közvetlen és közvetett hatása is. Az olyan rovarok,
mint  a  kabócák,  amelyek  lárvaállapotban  a  föld  alatt  vadásznak,  kevesebbet  tudnak enni.
Magának a talajnak az elektromágneses egyensúlyának megváltozása is elpusztíthatja őket 

Madarak
 A madarakat is súlyosan érinti az 5G. Sokkal kevesebb madár van a környéken, mint néhány
évvel ezelőtt; a madárpopulációk az egész szigeten visszaestek, és úgy tűnik, hogy minden faj
utódai  gyakorlatilag  kihaltak,  akárcsak  a  jégmadár.  Földünkön  szardíniai  poszáta,  árva
cinegék, széncinegék, feketerigók és szajkók fészkeltek, de fiatal széncinegéken kívül nem
láttunk  fiatal  madarakat.  Úgy  tűnik,  elvesztettük  ökörszemeinket  és  énekes  rigóinkat.  A
poszáták  rovarevők,  és  a  csökkenő  rovarpopulációk  miatt  jövőjük  nem  biztosított.  Más
madarak  szintén  nem  szaporodtak  sikeresen.  A  csukaroknak,  a  fogoly  gyakori  szigeti
alfajának,  idén  nagyon kevés  fiókája  született;  néhány pár  még nem szaporodott,  és  azon
kevés  fiókák  közül,  amelyeket  láttunk,  a  szokásosnál  kevesebb  fióka  van.  Volt  egy  pár
baglyunk, de úgy tűnik, hogy nem szaporodtak, és manapság csak egy baglyot hallunk. Mivel
a  rágcsálók  száma  jelentősen  megfogyatkozott,  a  baglyok  számának  csökkenése  a
táplálékhiány következménye lehet.
 Helyi vizes élőhelyeinken a flamingók először nem szaporodtak el. Az ottani lagúna egyfajta
bölcsődeként  funkcionál  a  flamingó-bébik  számára,  és  általában  30-40 első-  és  másodtéli
madár él. Idén mindössze két első-téli és három másodtéli flamingó volt. Ezen kívül hét pár
vöröses kagyló egyáltalán nem tudott szaporodni. A lagúnában korábban számos kis kócsag
élt; most nincsenek ilyenek.



 Idén nagyon kevés volt a vonuló madár. Május elején megérkeztek a gyurgyalagok, de nem
olyan sokan, mint általában. Megérkeztek még a molnárfecskék, a házi macska, a közönséges
slice és a havasi fecske is, de a számok nagyon kicsik, a réti fecskék nem érkeztek. Ezek a
madarak általában egész májusban vadásznak rovarokra a földünkön és a földünk felett, és ezt
idén  is  megtették,  de  –  és  ez  volt  az  első  alkalom,  amikor  ezt  láttuk  –  könyörtelenül
megtámadták őket a sárgalábú sirályok, akik szó szerint tépték a fecskéket és a martinokat.
darabokra a fejünk fölött, és gyurgyalagokat fogtak a csőrükbe és megölték őket. Ez így ment
nap, mint nap, és rossz volt nézni.
 A sirályok nem ragadozó állatok; többnyire dögevők, bár tojásokat és fiókákat lophatnak más
madarak  fészkéből.  A  sirályok  azonban  éhezhetnek,  mivel  a  tengerben  egyáltalán  nincs
semmi:  nincsenek  sünök,  tengeri  csillagok,  kagylók,  tintahalak  és  más  tengeri  élőlények,
amelyek általában felmosódnak azokon a strandokon, ahol a sirályok tanyáznak.
 Több éve nem láttunk semmit elmosni a strandokon, kivéve a szemetet, az uszadékfát és a
szalagfüvet.  Nagyon  kevés  hal  van.  Nyilvánvalóan  a  kisebb madarak  repülésbe  vétele  új
módszer volt e sirályok táplálékszerzésére; a napok előrehaladtával ügyesebbek lettek más
madarak fogására.

Talajviszonyok és talaj rovarok; DNS károsodás a növényekben
 A talaj sokkal savasabbá válik. Áprilisban új veteményes ágyat ástunk, szűz talajon: a földet
a második világháború óta nem használták.  Egyáltalán nem találtunk rovarokat a talajban,
még egy gilisztát  sem. Nagy számban kellett  volna lenniük gilisztáknak, gubacsoknak, kis
százlábúknak és különféle bogaraknak. Nyári növényeink termesztéséhez háromszor kellett
kalciumot a talajba juttatnunk, és még így is kalciumhiány jelei mutatkoznak paprikánkon,
fekete foltok, vékony falak jelennek meg a termések hegyén. Maga a paprika vékonyabb falú
a kelleténél, és semmire sem sül. Ha kertészek lennénk, ezek eladhatatlanok lennének. Egyes
paradicsomok  a  kalciumhiány  miatt  is  károsodnak:  gyenge  pontok,  például  hegek  a
gyümölcsök  héján  és  a  szilvaparadicsomokon,  néhány  gyümölcs,  ahol  az  alsó  fele
megfeketedett és elkorhadt. Számos paradicsom és paprika, érés előtt teljesen elrohad; ennek
nem a rovarkár az oka.
 A tavalyi nyári ágyásban kora tavasszal próbáltunk borsót és babot termeszteni. Semmi sem
csírázott.  Nem mi  voltunk az  egyetlenek,  akiknek  nem nőtt  a  bab.  Ugyanez  történt  több
szomszédunkkal és barátunkkal is, akik minden télen szemes babot termesztenek. Idén nem
nőtt a babjuk.
 Ugyanennek  az  ágyásnak  a  másik  felét  a  savanyú  talajt  kedvelő  burgonya  ültetésére
használtuk. Ezek növekedtek, de a hozamok alacsonyak voltak, egyes növények egyáltalán
nem termeltek burgonyát.  Annak ellenére, hogy a talaj nedves volt, a burgonya kiásásakor
ismét nem találtunk rovarokat, még egy gilisztát sem.
 Cukkinit és dinnyét ültettünk az ágyásnak abba a felébe, ahol a borsó és a bab nem termett.
Kihajtottak, de a cukkini és kevés sárgadinnye beporzása nem történt meg, a növények nem
nőttek  normális  méretűre;  a  trágyázás  ellenére  nagyon  kicsik  maradtak  (kecske  és
csirketrágyát  is  használunk,  az egyiket  a  talajba ássák,  a másikat  a  növények növekedése
közben öntözzük).
 A sárgadinnyén, a zinnián és néhány padlizsánon a DNS-károsodás jelei mutatkoznak. Szinte
minden  dinnye  nagyon  kicsi,  körülbelül  akkora,  mint  egy  teniszlabda,  és  sokformájú,
nyilvánvaló gyenge pontokkal a héjában. A bennük lévő magok közül sok szintén elromlott.
Egyes  padlizsánok  is  alaktalanok,  redők  és  páratlan  húsujjak  vannak.  A  DNS-károsodás
néhány zinniában is nyilvánvaló, amelyek hatalmas kiálló hajtásokat fejlesztettek ki, néha egy
miniatűr második virággal a tetején. A szomszédjainknak ugyanazok a problémái vannak a
dinnyével,  mint  nekünk.  Az  övéket  palántaként  vásároltuk,  mi  viszont  saját  magunkból



termesztettük. Az ő padlizsánjuk a miénktől eltérően csak apró terméseket hozott, amelyek
ehetetlenek.

9  Magyarország nem sérti meg a jogállamiság állandóan változó
elveit

 Hamis az Európai Parlament belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi bizottságának (LIBE)
jelentéstervezete,  Magyarország  ugyanis  nem sérti  meg  a  jogállamiság  elveit,  az  európai
értékek nincsenek  rendszerszintű  veszélyben  -  jelentette  ki  Jean-Paul  Garraud,  a  Nemzeti
Tömörülés  (FN)  európai  parlamenti  (EP-)  képviselője  Brüsszelben,  magyar  újságíróknak
nyilatkozva szerdán.
 Jean-Paul  Garraud  aláhúzta,  az  EP  Identitás  és  Demokrácia  (ID)  nevű  frakciója  a
leghatározottabban  elítéli  a  LIBE-szakbizottság  jelentéstervezetében  foglaltakat,  azokkal
ugyanis azt akarják elérni, hogy az Európai Unió Tanácsa újabb kényszerítő intézkedéseket
hozzon Magyarországgal szemben.
 Közölte,  az Európai  Parlament  Strasbourgban tervezett  plenáris  ülésén az ID frakció egy
Magyarország  mellett  kiálló,  alternatív  javaslatot  terjeszt  elő.  A  frakció  állásfoglalási
indítványában szembe száll azzal az ideológiával, mely - mint mondta - ürügyet keres annak a
hamis állításnak az igazolására, hogy az európai értékek rendszerszintű veszélyben vannak
Magyarországon.  Az ID-frakció indítványa  alternatívát  vázol  fel  a jogállamiság ideológiai
alapon, saját elképzelések szerint meghatározott definíciójával szemben - mondta.
 A francia EP-képviselő közölte, az alternatív jelentés elítél minden olyan eszközt, amit az
uniós intézmények a tagállamok megbüntetése céljából vezettek be, köztük az EU érdekeit
állítólagosan  védelmező  jogállamisági  feltételrendszerről  szóló  rendeletet.  Az  ilyen
intézkedések elfogadása egy tudatosan megrendezett folyamat részét képezik, amelyek célja
egyebek mellett a Magyarországnak járó uniós források visszatartása - mondta.

"Botrány,  hogy Magyarország nem kapja meg neki járó uniós pénzeket.  Botrány,  ugyanis
Magyarország nem sérti meg a jogállamiság elveit" - fogalmazott.
 Le  kell  szögezni:  minden  egyes  uniós  tagország önálló,  az  Európai  Uniónak pedig  nem
szabad aggodalmaskodnia a tagállami hatásköret illetően - húzta alá.

"Határozottan elutasítjuk a tagállamok hatásköreinek
csorbítását,  valamint  az  imperialista  ideológia
érvényesülését célzó törekvéseket" - fogalmazott az
EP-képviselő, majd hozzátette: az Európai Uniónak
vissza  kell  térnie  az  alapítók  által  megálmodott
állapotához.
 Jean-Paul  Garraud  hangsúlyozta,  küzdeni  kell  a
Magyarország  ellen  ideológiai  alapon  indított
hadjárattal  szemben,  az  országot  ugyanis
igazságtalanul,  és  minden  alapot  nélkülözően

vádolják. A kiállás Magyarország mellett azért is fontos, mert minden tagország így járhat, ha
nem kívánja elfogadni a hatalmi fölényből táplálkozó látásmódot - tette hozzá.
 Az Európai Parlament LIBE-bizottsága július közepén fogadta el a jelentéstervezetet, amely
szerint  fennáll  a  veszélye,  hogy  Magyarország  súlyosan  és  rendszerszerűen  megsérti  az
Európai  Unió  alapját  képező  európai  értékeket.  A  Gwendoline  Delbos-Corfield  francia



zöldpárti EP-képviselő által jegyzett dokumentumról az Európai Parlament képviselői a jövő
heti plenáris ülésükön vitáznak és szavaznak.

Amit a hazai sajtó sem mond el nekünk

10  Katolikus Identitás Konferencia: „Álljunk ellen Ferenc
pápának és az Új Világrendnek”

'Nem veszítjük el a hitünket, nem kötünk igazságtalan és erkölcstelen kompromisszumot.'

2022. szeptember 30. péntek – 15:18 (EDT).
PITTSBURGH,  Pennsylvania  (LifeSiteNews)  –  A  Pennsylvania  állambeli  Pittsburgh-ben
zajlik a The Rernant's Catholic Identity Conference (CIC) első napja. 
Az idei év témája a Ferenc pápa által a hagyományos latin mise elleni támadásnak és a „Nagy
újraindítás” előmozdításának való ellenállás áll.
 A konferencia társházigazdája, Eric Frankovitch megrázó megjegyzésekkel nyitotta meg a
napot arról, hogy a hűséges katolikusoknak mennyi erőfeszítést kell megtenniük az egyház
hagyományos hitének megvédése érdekében.
 Miután átfogó leírást adott az egyháznak Ferenc pápa alatti állapotáról, Frankovitch felvetette
a Szent X. Pius Társaság (SSPX) – egyesek számára ellentmondásos – kérdését, és azt, hogy
az SSPX szerint milyen helyzetben lehet újra püspököket szentelni. hamarosan, talán Róma
engedélye nélkül is.
„Semmilyen más püspök sem fogja felszentelni a papjait – mondta –, ezért ezt önmaguknak
kell megtenniük. 
 1988-ban Marcel Lefebvre érsek II. János Pál pápától kiközösítést kapott azért, mert pápai
jóváhagyás nélkül szentelte fel a püspököket, és úgy vélekedett, hogy hamarosan eljön egy
hasonló  pillanat.  Így  szólt:  „Csak  annyit  mondhatok,  kérem,  vegyen  be  engem  is.  a
kiközösítésbe… Szent Atanáz és Marcel Lefebvre mellett állok.
–  Mitől  lennénk  kiközösítve?  -  kérdezte.  Saját  kérdésére  válaszolva  azt  mondta:
„Kiközösítene minket egy olyan rezsim, amely a földanyát imádja”.
 Megnyitó beszéde végén Frankovitch cselekvésre szólította fel a konferencia résztvevőit, és
kijelentette: „Ellen kell állnunk Ferencnek és az Új Világrendnek, Istennel együtt megnyerjük
ezt a háborút.”

 A  The  Remnant  főszerkesztője,  Michael
Matt  beszédet  mondott,  amelynek
egyértelműen az volt a célja, hogy felkeltse a
résztvevők hazafias és katolikus érzelmeit.
– Nem érzem a végzetet  és a komorságot –
mondta Matt.
„Ez messze a legnagyobb megtiszteltetés  az
életünkben  [harcolni  a  hagyományos
kereszténységért],  ki  kell  érdemelnünk  a

jogot, hogy a kereszténység mellett álljunk… ki kell érdemelnünk azt a jogot, hogy kiálljunk
velük, miközben elmondjuk a történeteiket. a gyerekeinknek… egy napon majd elmesélik a
mi történeteinket a gyerekeiknek… egyszerűen átadják az örökséget.”
Felhozta  a  sok  porig  égett  katolikus  templomot  Franciaországban  és  Kanadában,  és  azt
mondta: „Szó szerint porig égetik az egyházat.”



De arra biztatta a tömeget, hogy bízzanak és maradjanak bizakodóak.
„Nem veszítjük el a hitünket, nem kötünk igazságtalan és erkölcstelen megalkuvást” – mondta
Matt.
"Nem fogjuk cserbenhagyni a jövőt, nem fogjuk cserbenhagyni a gyermekeinket, és biztosan
nem fogjuk cserbenhagyni Istent sem."
Azok,  akik  érdeklődnek  a  konferencia  megtekintése  iránt,  de  nem  tudtak  jelen  lenni,
ellátogathatnak a konferencia weboldalára, és megvásárolhatják az előadások teljes listáját.
Szombaton John-Henry Westen beszédet mond Ferenc pápáról és a Nagy Resetről, és egy
sajtótájékoztatót  is  vezet,  amelyben  felvázolja  a  „Vatikáni/Globalista  Agenda”  elleni
„ellenállási nyilatkozatokat”.

Amit a hazai sajtó sem mond el nekünk

11 A Nürnbergi Kódex relevanciája – 75 év után

 Mit ér egy etikai irányelv, ha nem akadályozza meg az etikátlan orvosi gyakorlatokat?
75  éve  annak,  hogy  a  Nürnbergi  Kódexet  az  1947-ben,  a  németországi  Nürnbergben
lefolytatott híres orvosi per nyomán megírták. A holokauszt-túlélő Vera Sharav úgy méltatta a
kódexet,  mint  „a  leghitelesebb,  nemzetközileg  elismert  dokumentumot  az  orvostudomány
történetében."  
 Bár a Nürnbergi Kódex jogilag nem kötelező erejű, egy korábbi etikai irányelven alapul,
amelyet Németországban írtak meg és fogadtak el 1931-ben. Ez a jogilag kötelező érvényű
orvosetikai kódex, a náci időszak egészére érvényes volt, de nem akadályozta meg a nácikat
abbann,  hogy  azt  teljes  egészében  megsértsék.  Az  orvosi  etika  szempontjából  a  náci
Németország  vitathatatlanul  a  történelem  legzsarnokibb  rezsimje  volt.  Mielőtt  a  nácik
meggyilkoltak egyetlen zsidót egy haláltáborban, már több mint 70 000 lelket gyilkoltak meg
az  Operation  T4  nevű  eugenikai  programban.  Gázkamrákat  és  hamvasztásos  kemencéket
építettek és használtak a náci eugenika programban a Végső Megoldás megvalósítása előtt.
 Azt  is  érdemes  megjegyezni,  hogy  az  országok,  -  köztük  az  Egyesült  Államok,  -  vagy
beépítették a Nürnbergi Kódexet joganyagukba, vagy azt használták az emberi kísérleteket
szabályozó saját törvényeik alapjául. Az Egyesült Államok Szövetségi Szabályozási Kódexe a
szövetségi finanszírozású orvosi kutatást szabályozza, a Nürnbergi Kódexen és a kapcsolódó
Helsinki Nyilatkozaton alapul.
 Ennek ellenére úgy tűnik, nem sokat számít, hogy egy etikai kódex jogilag kötelező-e. Az
orvosi  etikai  kódexek  nem akadályozták  meg  az  orvosi  zsarnokságot  a  múltban,  és  nem
akadályozzák meg a jelenben sem. Nézzük meg a Nürnbergi Kódex 10 alapelvének első elvét
(Az eredeti német kódex, hasonló záradékkal rendelkezik, mint a CFR.)



 Az  orvosi  kezelésekhez  és  kísérletekhez  az
emberi alany önkéntes beleegyezése feltétlenül
szükséges.  Ez  azt  jelenti,  hogy  az  érintett
személynek jogképességgel kell rendelkeznie a
hozzájárulása  megadásához.  Ezért  a
beavatkozásokat  úgy  kell  elvégezni,  hogy  a
kezelt  személy erőszak,  csalás,  megtévesztés,
kényszer,  nélkül  gyakorolhassa  szabad
választási  jogát,  és  elegendő  ismerettel  és
megértéssel  kell  rendelkeznie  az  érintett

kezelés elemeit  illetően,  hogy megértő és racionális  döntést tudjon hozni.  Ez megköveteli,
hogy mielőtt a kísérleti alany döntést hoz, ismertessék vele a kísérlet jellegét, időtartamát és
célját. a végrehajtás módját; minden ésszerűen felmerülő kellemetlenséget és veszélyt.
Modern szóhasználattal ezt tájékozott beleegyezésnek neveznénk.
 A nyugati világ büszke arra, hogy az orvosi gyakorlatban a betegekkel szemben empátia van.
Ezért a legtöbben undorítónak találnák a nyugati orvosi gyakorlat és a náci Németországban
alkalmazott  orvostudomány  bármiféle  összehasonlítását.  A  nyugati  világban  nincsenek
eutanázia-programok. Az embereket nem kényszerítik akaratuk ellenére orvosi kísérletekben
való részvételre.
 Ennek ellenére sokan azt állították, hogy a kormányok COVID-19-politikája, különösen az
embereket  COVID-19  elleni  „vakcinák”  beadására  kényszerítő  szabályok  megsértették  a
Nürnbergi  Kódexet  és  a  kapcsolódó  helyi  törvényeket.  Végül  is  egyetlen  COVID-19
„vakcina” sem kapott teljes körű jóváhagyást és engedélyt az Egyesült Államok Élelmiszer-
és Gyógyszerügyi  Hatóságától  (FDA),  az Egyesült  Államok kormányának új  gyógyszerek
jóváhagyásáért felelős szervezetétől. Minden COVID-19 „vakcina” vészhelyzeti felhasználási
engedélyt  (EUA) kapott,  ami  értelemszerűen  azt  jelenti,  hogy a „vakcinák”  még  kísérleti
jellegűek.  Az FDA webhelye  egyértelműen  kijelenti:  „Az IND vészhelyzeti  felhasználása
(investigational new drug) lehetővé teszi az FDA számára, hogy vészhelyzetben engedélyezze
egy kísérleti gyógyszer használatát. . .”
 A „tényellenőrzők” azt állítják, hogy ezt cáfolják. Íme, egy példa: „Az az állítás,  hogy a
Covid-19 vakcinák kísérleti jellegűek, egyszerűen nem igaz, és ezt már többször kijavítottuk.
Az  Egyesült  Királyságban  jelenleg  ideiglenesen  engedélyezett  három  Covid  oltás
biztonságosnak és hatékonynak bizonyult a nagyszabású klinikai vizsgálatok során.”  
Kínos módon a második mondat ellentmond az elsőnek. A „vakcinák” ideiglenes engedélyt
kaptak, mert még kísérleti jellegűek. Ha nem lennének kísérleti jellegűek, teljes mértékben
jóváhagyták volna őket.
 Az  úgynevezett  „tényellenőrzők”  megállapításainak  ellenére  az  orvosi  zsarnokság  él  és
virágzik  a  nyugati  országokban.  Az  embereket  arra  kényszerítették,  hogy  elfogadják  a
COVID-19 elleni oltásokat, azzal a fenyegetéssel, hogy elveszítik munkájukat, nem vehetnek
részt  a  közéletben,  nem  járhatnak  éttermekbe,  színházakba,  múzeumokba,
sportlétesítményekbe  stb.  Annak  ellenére,  hogy  az  „oltások”  még  csak  kísérletiek.
Vitathatatlan, hogy még ha a „vakcinákat” teljes mértékben jóváhagyták is, orvosi zsarnokság
lenne, ha az embereket akaratuk ellenére orvosi beavatkozásra kényszerítenék.  
 A  2020.  decemberi  bevezetésük  óta  halljuk  azt  a  mantrát,  hogy  a  „vakcinák”
„biztonságosak és hatékonyak”. Ez hamisnak bizonyult. Nem biztonságosak és nem is
hatékonyak. A Vaccine Adverse Events System (VAERS) az Egyesült Államokban több
nemkívánatos eseményt rögzít a COVID-19 „vakcinákból”, mint az összes többi vakcina
együttvéve 32 évvel ezelőtti létrehozása óta. Az új tanulmányok a szív- és érrendszeri
események  növekedését,  a  fiatal  felnőttek  „hirtelen  halálát  ”,  a  különféle  rákos
megbetegedések és sok más, példátlan egészségügyi esemény növekedését mutatják.



 A közelmúltban a Centers for Disease Control and Prevention (CDC) visszautasított néhány
állítást,  amelyet  a  „vakcinák” bevezetése  óta  tettek.  A megváltozott  útmutatások közül  az
elsődleges,  az  hogy  a  CDC  ajánlásai  azok  számára,  akik  soha  nem  kaptak  oltást,  most
ugyanazok, mint a teljesen „beoltottaknak”.
Két kérdéssel szeretnék foglalkozni:
Mit ér egy etikai irányelv, ha nem akadályozza meg az etikátlan orvosi gyakorlatokat?
Mit lehet tenni az orvosi zsarnokság megelőzése érdekében?
Elképesztő  az  emberi  képesség  arra,  hogy  bármilyen  helyzetet  racionalizáljon,  hogy
megfeleljen az előzetes elképzeléseknek.   
 Kevesen  értenek  egyet  azzal,  hogy  etikátlan  az  embereket  olyan  kísérleti  orvosi
eljárásra kényszeríteni, amelynek hosszú távú hatásai ismeretlenek, és amelynek előnyei
legfeljebb  rövid  életűek.  Az  Egyesült  Államokban az  oltásban  részesülőknek  átadott
oltóanyag-információs  lap legalább a tájékozott  beleegyezés  látszatát  kelti,  de nem a
lényegét. Más országokban, például Izraelben még ezt sem teszik meg. Izraelben még a
tájékozott beleegyezés látszata is hiányzik. Hogyan racionalizálható ez?
 A World Trade Center elleni 2001-es terrortámadást követően elfogadták a Patriot Act-et a
terrorizmus  elleni  küzdelem  érdekében.  A  törvény  nyilvánvalóan  alkotmányellenes.  A
terrorizmus elleni küzdelem nevében a törvény megszünteti az olyan alkotmányos védelmet,
mint a habeas corpus és a negyedik módosítás az alapos ok nélküli átkutatást és lefoglalás
elleni védelmet. A Ház elsöprő két-párti többséggel, 357 igen és 66 nem szavazattal fogadta
el. A Szenátusban 100 szenátorból 98 szavazott a törvényjavaslat mellett.  Hogyan tudna a
Kongresszus  mindkét  házának  túlnyomó  többsége  elfogadni  egy  egyértelműen
alkotmányellenes törvényt szinte nyilvános visszalépés nélkül?
 Az  Alkotmány  és  a  Patriot  Act  által  biztosított  állampolgári  jogokat  korlátozó  és
megvonó COVID-19-politikák közös nevezője a félelem. Az emberek mindkét esetben
racionalizálták garantált jogaink elvonását a „nagyobb jó” érdekében. A mainstream
média és a közösségi média óriásai által támogatott kormányzati propaganda halálra
rémítette az embereket.
 A második világháború utáni nürnbergi perek során Hermann Göring azt mondta Gustave
Gilbert  amerikai  pszichológusnak:„...  az  embereket  mindig  rá  lehet  venni  a  vezetők
akaratára.  Csak annyit kell tenni, hogy elmondja nekik, mi vár rájuk, ha nem állnak be
a sorba. Ez minden országban ugyanúgy működik.”
 Lényegében nem volt nyilvános visszalépés a Patriot Act ellen,  mert terroristák támadtak
meg  minket.  Több  mint  3000  amerikait  gyilkoltak  meg  a  valaha  volt  legnagyobb  és
legszörnyűbb terrorcselekményben, amelyet amerikai földön követtek el.  
 Gyorsan előre húsz évet. Miguel Cardona oktatási miniszter tavaly szeptemberben írt levelet
az  Országos  Iskolatanácsok  Szövetségének,  amelyben  az  iskolaszéki  üléseken  tiltakozó
szülőket a hazai terroristákhoz hasonlította. Ez kiszámított akció volt. A kormány ezt azért
tette,  hogy  a  Patriot  Act  beinduljon.  Ha  egy  állampolgárt  terroristának  vagy  potenciális
terroristának  bélyegeznek,  a  Patriot  Act  mindenféle  (alkotmányellenes)  jogosítványt  ad  a
kormánynak, mint például az indokolatlan megfigyelés, amellyel egyébként nem rendelkezik. 
 Hasonlóképpen,  a  kormány  kis  visszalépéssel  képes  volt  életbe  léptetni  a  COVID-19-
politikát,  mert  az embereket  megijesztette  a kormányzati  propaganda, amelyet  nagyrészt  a
média és a közösségi média óriásai segítettek, mint a Facebook és a Twitter.
 A  helyzet  tehát  kilátástalannak  tűnik.  Milyen  esélyünk  van  az  orvosi  zsarnokság
megelőzésére?  A  kormányon  belüli  és  azon  kívüli  egészségügyi  intézmény  azt  mondja
nekünk, hogy nem sértik meg a Nürnbergi Kódexet. Azt mondják nekünk, hogy bezárásokra
és kényszervédőoltásokra van szükség, mert  megtámadnak bennünket.  Csak így védhetjük
meg magunkat – mondják.
A válasz az, hogy álljunk fel és kiáltsuk ki az igazságot, ahol, és ahogy csak tudjuk.  



 A náci Németországban voltak orvosok, akik ellenezték a kormány eutanáziaprogramját, de
elhallgatatták őket. De ahol az emberek felálltak és tiltakoztak,  ott a kormány leállította a
programokat (legalábbis nyilvánosan). „A T4-es hadművelet részletei a közvélemény számára
ismertté váltak, leghíresebben Clemens August Graf von Galen münsteri püspök 1941 nyarán
tartott  prédikációin  keresztül.  A  közfelháborodás  következtében  megszűntek  a  rendszeres
gázosítások a központosított helyeken, illusztrálva a német nép és a közvélemény hatalmát a
náci rezsimmel szemben.
 Az  orvosi  és  tudományos  közösségben  sok  olyan  hős  van,  aki  ellenezte  a  kormányzati
mandátumokat és a „vakcinákat”. Egyrészt a mainstream média és a közösségi média óriásai
cenzúrázták őket. Másrészt az internet bizonyos mértékig kiegyenlíti a versenyfeltételeket. Az
orvosi  zsarnokságra  az  a  válaszunk,  hogy ragaszkodunk az  irányvonalhoz,  és  kivetjük  az
igazsághálót, amennyire csak tudjuk.  
A végén az igazság győzni fog.
Írta: Moshe Tokayer

Amit a hazai sajtó sem mond el nekünk

12 Kiszabadulhat-e Nagy-Britannia a feudalizmusból?

„A londoni híd leállt” – ez volt a kódszó, amelyet a királynő magántitkára, Edward Young
adott magas rangú tisztviselőknek II. Erzsébet királynő halálakor.
 Ezt  a kódot  a  szerző legmerészebb képzeletén  kívül  eső okokból  egy nagyobb protokoll
részeként választották ki, amelyet „Unicorn hadműveletnek” neveztek el, és amely egy sor
cselekvést indít el, amely Károly hercegnek Nagy-Britanniának és a Nemzetközösségnek új
királyává való felkenését jelenti. 
 Azok a kanadaiak, akik azt hitték, hogy nem lesznek kénytelenek tovább elviselni, ahogy a
miniszterelnökük szolgai módon megteszi hűségesküjét (és titoktartási esküjét) egy, az óceán
túlsó partján ülő beltenyésztett uralkodónak, mint 2017-ben, nagyon csalódottak.
 A kanadai  parlamenti  esküről  szóló  1866-os  törvény  előírja,  hogy  a  parlament  mindkét
házának hűségesküt kell tennie az összes uralkodó halála után. Ez így van, Kanada állítólagos
„megválasztott és demokratikus” kormányának minden egyes tagjának nem a néphez vagy a
nem létező alkotmányhoz kell hűnek lenniük, hanem a világ másik felén lévő beltenyésztett
család vérvonalához.
 Hasonló esküt fognak felolvasni a választott tisztviselők a Commonwealth Five Eyes összes
többi tagállamában.
 Érdemes tehát feltenni a kérdést, hogy ez az örökletes hatalom intézménye, amelyet Charles
örökölt, csak egy szertartás, amely mögött nincs valódi anyag vagy befolyás?
 Bár a polgárok többsége, köztük a brit alattvalók is ezt hiszi, a tények egészen más valóságra
mutatnak rá. Károly herceg éppen a világ legnagyobb ingatlantulajdonosa lett. Ez meglepheti
Önt, de a brit korona történetesen 6,6 milliárd hektárnyi területet birtokol Ausztráliában, Új-
Zélandon, Észak-Írországban, Kanadában, Nagy-Britanniában és a Falkland-szigeteken.
 A „Crown Lands” és a „Crown Corporations” mellett, amelyek törvényesen a brit uralkodó
tulajdonában  vannak,  a  „The  Crown  Estate”  nevű  szervezet  a  világ  egyik  legnagyobb
ingatlancsoportja.  Leírva  azt  az  intézményt,  amely  bevételének  25%-át  minden  évben
közvetlenül az uralkodó pénztárcájába utalja, a Die Welt Business ezt mondta:

 „A Crown Estate birtokol ingatlanokat szerte az Egyesült Királyságban, a kastélyoktól és
nyaralóktól a mezőgazdasági területekig és erdőkig,  valamint kiskereskedelmi parkokig és
bevásárlóközpontokig. A birtokában van az Egyesült Királyság teljes tengerpartjának több
mint  fele,  így  rendkívül  értékes  aukciós  jogokat biztosít  számára  offshore  kereskedelmi



tevékenységekhez,  például
szélerőművekhez.”

A  korona  az  Egyesült  Királyság  körüli
tengerfenéket (és a tengerpart felét) irányítja,
és minden olyan vállalkozás, amely a Green
New Deal keretében tengeri szélerőműveket
kíván építeni,  kénytelen a Crown Estate-től
bérelni. A Byline Times megjegyezte, hogy a

korona „a brit  Green Agenda legnagyobb haszonélvezője lesz”,  amely a közelmúltban 10
pontos  tervet  mutatott  be  a  „zöld  forradalom”  és  a  2050-ig  történő  teljes  dekarbonizáció
érdekében.  Anglia-szerte  a  nem  hatékony  energiaforrásokat  nem  telepíthetnék,  ha  az
adófizetők nem támogatnák ezt a haszontalan ötletet.
 Károly herceg maga is bebizonyította, hogy semmiképpen nem tekinti a koronát szimbolikus
hatalomnak,  és  2013-ban  több  tucat  személyes  levelet  írt  (a  „Fekete  Pók  jegyzetek”)
parlamenti  képviselőknek  és  a  miniszterelnöknek,  amelyek  nyilvánosságra,  kerültek  majd
heves  jogi  harcot  folytattak  a  titoktartásukért.  Charles  hivatalos  életrajzírója,  Jonathan
Dimbleby 2013-ban még azt írta, hogy miután Károly megörökli a koronát, a dolgok sokkal
gyakorlatiasabbak lesznek, és „csendes alkotmányos forradalom van folyamatban ”.

Károly herceg és a Nagy Reset

Charles 2020. június 3-án demonstrálta ezt a „gyakorlatiasabb” kormányzási megközelítést,
amikor a Világgazdasági Fórum Great Reset tervének hivatalos védnöke lett, sőt hivatalosan
elindította a #TheGreatReset Twitteren közzétett projektet. 
Eco Warrior Király egy új keresztes hadjáratban
Károly olyan lelkesedést mutatott be a világ szén-dioxid-mentesítése iránt, amilyen csak egy
vallási fanatikus lehet, aki egy új vallás keresztes királyának állítja be magát. Új, Davoshoz
köthető öko-keresztes lovagjaink a szén-dioxidot és az ipari civilizációt, a mezőgazdaságot és
a haszontalan evőket célozták meg, akik a mérgező fenyegetést  jelentik, amelyet  meg kell
semmisíteni.  Charles  a  jelek  szerint  WWF-alapító  édesapja  nyomdokain  jár  (aki  híresen
vírusként  akart  reinkarnálódni,  hogy  megoldja  a  túlnépesedést)  a  társadalom  teljes
átalakításának új vezető szóvivőjeként a WEF zöld kormányzásának irányítása alatt.
 Az Australia's  Spectator  2022. júliusi  kiadása találóan jellemezte  a  herceg embergyűlölő
tevékenységét a következő kifejezésekkel:

„Az a környezetvédelem, amellyel a herceg úgy döntött, hogy elfoglalja magát, amíg trónra
lépésére  vár,  nem ártalmatlan  apolitikus  faültetés  vagy  esőerdő-mentő  tevékenység.  Nem
ölelget pandákat és nem finanszíroz vadrezervátumokat. Ehelyett egy hibrid üzleti és politikai
árulásba  keveredett,  amely  veszélyezteti  annak  a  politikai  rendszernek  a  fennmaradását,
amelyet felügyelnie kell. Amellett, hogy elárulta a hétköznapi polgárokat, tettei meghiúsítják
leendő királyként  vállalt  egyetlen  kötelességét  –  megvédeni  az  alkotmányos monarchiát  a
növekvő klímafasizmustól és globalizmustól.”

Természetesen butaság lenne azt hinni, hogy Károly önmaga ura volt, miközben figyelmen
kívül hagyja a bizánci nagy stratégák armadáját, akik a Korona körül forognak, amelyet mint
intézményt „minden becsület forrásának” neveznek. A Minden becsület forrása egy hivatalos
kifejezés, amely azt a jogi elképzelést jelöli, hogy a köz- és magánügyek minden hatásköre a
Korona egyetlen forrásából a töretlen vérvonalából ered.



 A  folytonosság  a  legitimáció  egy  birodalom  számára,  és  az  egyéni  életeken  túlmutató
intézmények fenntartásának fontossága mindig is nagy aggodalomra ad okot.
 Az  1776  utáni  világban,  ahol  az  önkormányzás,  a  szabadság  és  a  demokrácia,  mint  az
önszerveződés új módja kezdte aláásni az örökletes intézmények „stabilitását” ezért komoly
veszélybe került. Nem túlzás azt állítani, hogy az elmúlt 250 évet, a társadalmat szervező két,
egymással  ellentétes  paradigma  ütközése  formálta.  Ahol  az  egyik  paradigma  magától
értetődőnek feltételezi minden ember elidegeníthetetlen jogainak meglétét, a másik rendszer
viszont  azt  feltételezi,  hogy  az  egyetlen  elidegeníthetetlen  jogok  azok,  amelyek  egy
oligarchikus arisztokrácia birtokában vannak, amely uralkodni akar olyan alattvalókon (más
néven  haszontalan  evőkön),  akiknek  az  életszínvonalát  meg  kell  őrizni.  a  könnyebb
kezelhetőség érdekében.
 Az a feltevés, hogy egy felsőbbrendű vérvonal nem adhat jogokat, vagy nem tarthat meg
jogokat, valóban rontja az oligarchizmus bármely rendszerét. Még akkor is, ha a demokrácia
jelmeze mögé álcázza magát,  amelynek célja a népek megnyugtatása,  de nem engedi meg
neki, vagy képviselőiknek, hogy bármit is igazán befolyásoljanak a saját sorsukat illetően.
 Nyilvánvaló, hogy az újonnan érkező angol király felvette az oligarchák legrosszabb vonásait
és  beállítottságait,  és  valószínűleg  nem  fog  szándékosan  semmilyen  pozitív  változást
végrehajtani anélkül, hogy arra ne utasítanák.
 Talán azok a brit polgárok, akiket generációkon át tápláltak a királyi propagandával, végre
belebetegednek új zöld, harcos királyukba, mielőtt tömeges éhínség és fagyhalál söpör végig a
Nemzetközösségen, és úgy döntenek, hogy felzárkóznak a 21. századhoz, és igazi nemzetté
válnak.

A  szerzőről:  Matthew  Ehret,  a  Canadian  Patriot  Review  főszerkesztője  és  a  moszkvai
Amerikai Egyetem főmunkatársa. Ő a „Kanada elmagyarázhatatlan története” könyvsorozat,
és a Két Amerika összecsapása  trilógia szerzője. 2019-ben társalapítója volt a montreali
székhelyű Rising Tide Alapítványnak.
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13 A Microsoft alapítója, Bill Gates irányítja a világot?

 A Politico e hét elején közzétett megdöbbentő jelentése elismerte azt, amit egyre több nyugati
és főleg amerikai gyanított már jó ideje: a világot szó szerint a Microsoft alapítója, Bill Gates
irányítja.
Dr. Joseph Mercola szerint a történet lényegében ezeket a fő pontokat jegyezte meg:
– A Politico  szeptember 14-i  különjelentése négy tucat  amerikai  és európai tisztviselővel,
valamint globális egészségügyi tisztviselővel készült interjún alapult, akik elismerték, hogy a
globális COVID-19-reakciót egy számítógépes bolond irányítja, aki számítógépes platformok
építésével szerezte vagyonát;
 – Négy egészségügyi szervezet – a Bill & Melinda Gates Alapítvány, a GAVI, a Coalition for
Epidemic  Preparedness  Innovations  (CEPI)  és  a  Wellcome  Trust  –  gyorsan  átvette  a
világjárványra  adott  globális  választ,  és  bár  mindannyian  azt  állítják,  hogy  független
csoportok. Valójában mindegyiket vagy maga Gates alapította, vagy ő finanszírozza őket;
– Ahogy a járvány terjedni kezdett, a Gates Foundation, a GAVI, a CEPI és a Wellcome Trust
elkezdte  összehangolni  tevékenységeit,  például  a  vakcina-gyártók  azonosítását,  a  vakcina-
vizsgálatok,  a gyógyszeres  kezelések és az mRNS injekciók finanszírozását,  valamint  egy
globális elosztási rendszer összeállítását. az Egészségügyi Világszervezettel együttműködve –
de nem sikerült minden fronton ténylegesen megvalósítani saját célkitűzéseiket;



–  Gates  egy  számítógépes  bolond,  és
egyáltalán nem alkalmas arra, hogy globális
egészségügyi  ajánlásokat  tegyen,  nem  is
beszélve  arról,  hogy  vezető  szerepet
vállaljon a világjárvány elleni küzdelemben;
— Ráadásul Gates-t soha nem választották
meg  a  közvélemény  vagy  konkrétan  az
amerikaiak képviseletére.
„Azt  az  elképzelést,  hogy  Bill  Gates
indokolatlan  befolyást  gyakorol  a  globális

egészségügyre,  -  következetesen  tagadják,  és  elvetették,  mint  egy  ostoba  összeesküvés-
elméletet. De mint sok más dolog, ez az összeesküvés-elmélet most is összeesküvés ténynek
bizonyul” – jelentette  Mercola,  megjegyezve,  hogy a Politico cikk eredeti  címe:  „Hogyan
vették át Bill Gates és partnerei a globális COVID akciót?”.
 Amint  azonban  Igor  Chudov megjegyezte  a  Substack-en,  a  címet  később a  következőre
változtatták: „Hogyan használta négy magáncsoport a befolyását a globális COVID reakció
szabályozására?”
 Mercola megjegyezte, hogy a Politico valamilyen oknál fogva ismét megváltoztatta a címet,
és most így szól: „Hogyan használták Bill Gates és partnerei befolyásukat a globális Covid
válasz szabályozására – csekély felügyelet mellett.”
 "Miközben  a  legerősebb  nemzetek  befelé  néztek,  négy  nem  kormányzati  globális
egészségügyi szervezet elkezdett terveket készíteni egy élet-halál harcra egy olyan vírus ellen,
amely nem ismer határokat" - jelentette a Politico, hozzátéve: "Amit ezután következett, az
folyamatos,  majdnem  hét  hónapig  tartó  vizsgálat  szerint  az  amerikai  és  európai  kiadók
riporterei a WELT című német lappal közösen, a túlnyomó kormányoktól a nem-kormányzati
szervezetek egy csoportja felé fordult a hatalom.
 "A  szakértelemmel  felfegyverkezve,  a  nyugati  nemzetek  legmagasabb  szintjein  fennálló
kapcsolatokkal  megerősítve  és  a  kábítószer-gyártókkal  ápolt,  kidolgozott  kapcsolatokkal
felvértezve  a  négy  szervezet  gyakran  kormányok  által  betöltött  szerepeket  vállalt  –  de  a
kormányok elszámoltathatósága nélkül" – folytatta a jelentés.
 A mai napig a négy csoport együttesen körülbelül 10 milliárd dollárt költött a COVID-ra
2020 óta, ami több mint elég ahhoz, hogy több érintett személy nagyon gazdag legyen. Ez
magában foglalja  a  WHO-nak juttatott  mintegy 1,4 milliárd dollárt,  amely eltitkolta  azt  a
tényt, hogy Kína felelős a COVID kialakulásáért és a világban való elterjedéséért.
 „A szervezetek vezetői példátlan módon fértek hozzá a kormányzat legmagasabb szintjeihez,
és  legalább  8,3  millió  dollárt  költöttek  az  Egyesült  Államok  és  Európa  törvényhozói  és
tisztviselői  lobbizására”  –  jegyezte  meg  a  Politico  a  hosszú  történet  „kulcsfontosságú
kivonatában”.  "Az  Egyesült  Államok  és  az  EU  tisztviselői,  valamint  a  WHO  képviselői
alkalmazottként  váltották  egymást  ebben  a  négy  szervezetben,  segítve  őket  politikai  és
pénzügyi kapcsolataik megszilárdításában, Washingtonban és Brüsszelben."
 Kate Elder, az Orvosok Határok Nélkül Kampány vezető oltási szakpolitikai tanácsadója egy
nyilvánvaló kérdést tett fel: „Mi teszi Bill Gates-et alkalmassá arra, hogy tanácsot adjon az
Egyesült Államok kormányának arról, hová kellene fordítaniuk a hatalmas erőforrásokat?”
A válasz mindig ugyanaz: a pénz, amelyet nem jóra, hanem hozzáférés és befolyás vásárlására
használnak fel.
A források a következők:
TakeControl.Substack.com
Politico.com
NaturalNews.com
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Teljes magyar fordítás. első rész

 "Tisztelt Oroszország polgárai, Donyecki és Luganszki Népköztársaság polgárai, Zaporozsje
és a Hersoni régió lakosai, az Állami Duma képviselői és az Orosz Föderáció szenátorai!
 Mint  ismeretes,  a  Donyecki  és  a  Luganszki  Népköztársaságban,  Zaporozsje  és  Herszon
régióban tartottak egy népszavazást. Eredményeit összesítették, az eredmények ismertek. Az
emberek meghozták a döntésüket, egyértelmű döntést hoztak.
 A mai napon aláírjuk a Donyecki Népköztársaság, a Luganszki Népköztársaság, a Zaporozsje
és a Hersoni régió Oroszországhoz való hazatéréséről szóló megállapodásokat. 
 Biztos vagyok benne, hogy a Szövetségi Gyűlés támogatni fogja a négy új régió, az Orosz
Föderáció négy új tagja elfogadásáról és létrehozásáról szóló alkotmányos törvényeket, mert
ez emberek millióinak akarata. (Taps.) És ez természetesen az alanyi joguk, elidegeníthetetlen
joguk, amelyet az ENSZ Alapokmányának első cikkelye rögzít, amely közvetlenül a népek
egyenlő jogainak és önrendelkezésének elvéről szól.
 Ismétlem: ez az emberek elidegeníthetetlen joga, a történelmi  egységen alapul,  amelynek
nevében  őseink  nemzedékei  nyertek,  azok,  akik  az  ókori  Oroszország  eredetétől
évszázadokon át létrehozták és megvédték Oroszországot. Itt, Novorossziában Rumjantsev,
Szuvorov és Ushakov harcolt, II. Katalin és Potyomkin új városokat alapított. Itt haltak meg
nagyapáink és dédapáink a Nagy Honvédő Háború idején.
 Mindig emlékezni fogunk az „orosz tavasz” hőseire, azokra, akik nem egyeztek bele a 2014-
es  ukrajnai  neonáci  puccsba,  mindazokra,  akik  meghaltak  azért,  hogy  beszélhessék
anyanyelvüket,  megőrizzék kultúrájukat,  hagyományaikat,  hitüket,  az élethez való jogukat.
Ezek  Donbász  harcosai,  az  „Odesszai  Katyn”  mártírjai,  a  kijevi  rezsim által  végrehajtott
embertelen terrortámadások áldozatai. Ezek önkéntesek és rendőrök, ezek civilek, gyerekek,
nők, idősek, oroszok, ukránok, különböző nemzetiségűek.  Ilyen  Donyeck igazi  népvezére,
Alekszandr Zaharcsenko, ilyen Arsen Pavlov és Vlagyimir Zhoga katonai parancsnokok,
Olga  Kochura  és  Alekszej  Mozgovoj,  ilyen  a  Luhanszki  Köztársaság  ügyésze,  Szergej
Gorenko. Ilyen Nurmagomed Gadzhimagomedov ejtőernyős és minden katonánk és tisztünk,
akik a különleges katonai hadművelet során halták a bátrak halálát. Ők hősök. (Taps.) A nagy
Oroszország hősei.
 Most arra kérlek benneteket, hogy egy perc néma csenddel tiszteljük meg emléküket. (csend.)
Köszönöm.
 A Donyecki és Luhanszki Népköztársaságok, a Zaporozsje és a Hersoni régiók millióinak
választása  mögött  sorsközösségünk  és  ezeréves  történelmünk  áll.  Az  emberek  ezt  a  lelki
kapcsolatot adták tovább gyermekeiknek és unokáiknak. Minden megpróbáltatás ellenére az
évek során az Oroszország iránti  szeretetük rendíthetetlen volt.  És ezt az érzést senki sem
tudja lerombolni  bennünk.  Ezért  szavaztak egységünkre,  közös jövőnkre mind az idősebb
generációk,  mind  a  fiatalok,  azok,  akik  a  Szovjetunió  összeomlásának  tragédiája  után
születtek.
 1991-ben  Belovezsszkaja  Puscsában  az  akkori  pártelit  képviselői  az  egyszerű  polgárok
akaratának megkérdezése nélkül a Szovjetunió összeomlása mellett döntöttek, és az emberek
hirtelen  azon  kapták  magukat,  hogy  elszakadtak  hazájuktól.  Ez  a  szakadás,  feldarabolás
nemzeti  katasztrófává  változott.  Ahogy  egykor  a  forradalom  után  a  szakszervezeti
köztársaságok határait a kulisszák mögé vágták, úgy a Szovjetunió utolsó vezetői, az 1991-es



népszavazáson  a  nép  többségének  közvetlen  akaratával  ellentétben,  tönkretették  nagy
hazánkat, egyszerűen a kész tények elé állították az embereket.
 Tisztában  vagyok vele,  hogy ők nem is  értették  teljesen,  hogy mit  csinálnak,  és  milyen
következményekkel jár majd ez a végén. De ez már nem számít. Szovjetunió nincs, a múltat
nem  lehet  visszaadni.  Igen,  és  Oroszországnak  ma  már  nincs  szüksége  rá,  nem  erre
törekszünk. De nincs erősebb dolog, mint több millió ember eltökéltsége,  akik kultúrájuk,
hitük, hagyományaik, nyelvük alapján Oroszország részének tekintik magukat, akiknek ősei
évszázadokon át egyetlen államban éltek. Semmi sem erősebb, mint ezeknek az embereknek
az elhatározása, hogy visszatérjenek igazi, történelmi Hazájukba.
 Nyolc éven át népirtásnak, ágyúzásnak és blokádnak vetették alá az embereket Donbászban,
Herszonban és Zaporozsjében, megpróbáltak bűnös módon gyűlöletet kelteni Oroszország és
minden orosz iránt. A kijevi rezsim most, már a népszavazások idején is erőszakkal, halállal
fenyegette meg az iskolai tanárokat, a választási bizottságokban dolgozó nőket, elnyomással
megfélemlítette az akaratnyilvánításra érkező emberek millióit.  De Donbász, Zaporozsje és
Herszon töretlen népe döntött.

 Szeretném,  ha  a  kijevi  hatóságok  és  igazi
nyugati  uraik  hallanának,  hogy  mindenki
emlékezzen  erre:  a  Luganszkban  és
Donyeckben,  Herszonban  és  Zaporozsjében
élők örökre a polgárainkká válnak. (Taps.)
 Felszólítjuk a  kijevi rezsimet,  hogy azonnal
szüntessék  be  a  tüzet,  minden
ellenségeskedést,  a  háborút,  amelyet  még
2014-ben  kirobbantott,  és  térjen  vissza  a
tárgyalóasztalhoz. Készen állunk erre, ez nem

egyszer hangzott el. De a donyecki, luganszki, zaporozsjei és herszoni emberek választásáról
nem fogunk beszélni, a döntésük megszületett,  Oroszország pedig nem fogja elárulni őket.
(Taps.)  A  mai  kijevi  hatóságoknak  pedig  tisztelettel  kell  kezelniük  az  emberek  szabad
akaratát, semmi mással. Ez az egyetlen út a békéhez.
 Minden  rendelkezésünkre  álló  erővel  és  eszközzel  megvédjük  földünket,  és  mindent
megteszünk népünk biztonságos életének biztosítása érdekében. Ez népünk nagy felszabadító
küldetése. Határozottan újjáépítjük az elpusztult városokat, lakásokat, iskolákat, kórházakat,
színházakat és múzeumokat,  helyreállítjuk és fejlesztjük az ipari vállalkozásokat,  gyárakat,
infrastruktúrát, társadalombiztosítást, nyugdíjakat, egészségügyi és oktatási intézményeket.
 Természetesen a biztonság javításán is dolgozni fogunk. Együtt gondoskodunk arról, hogy az
új régiókban élő polgárok érezzék Oroszország teljes népének, az egész országnak, minden
köztársaságnak, hatalmas Szülőföldünk minden területének és régiójának támogatását. (Taps.)
 Kedves barátok, kollégák!
 A mai napon a különleges hadműveletben részt vevő katonákhoz és tisztekhez, Donbász és
Novorosszia katonáihoz is szólni szeretnék, azokhoz, akik a részleges mozgósításról  szóló
rendelet után hazafias kötelességüknek eleget téve a fegyveres erők soraiba lépnek, szívük
hívására  eljöttek  a  katonai  nyilvántartó  és  sorozási  irodákba.  Szeretnék  szüleikhez,
feleségeikhez és gyermekeikhez fordulni, hogy elmondjam nekik, miért harcolnak népeink,
milyen  ellenség  áll  velünk  szemben,  aki  új  háborúkba  és  válságokba  taszítja  a  világot,
kivonva véres hasznukat ebből a tragédiából.
 Honfitársaink,  testvéreink Ukrajnában - egyesült  népünk őshonos része - saját szemükkel
látták,  mire készülnek az úgynevezett  Nyugat uralkodó körei az egész emberiség ellen. Itt
valójában csak ledobták a maszkjukat, megmutatták valódi énjüket.
A Szovjetunió összeomlása után a Nyugat úgy döntött, hogy a világnak,



mindmyájunknak  örökké  tűrnünk  kell  a  diktátumaikat.  Aztán  1991-ben  a  Nyugat  arra
számított, hogy Oroszország nem fog kilábalni az ilyen sokkokból, és magától szétesik. Igen,
ez majdnem megtörtént – emlékszünk a 90-es évekre, a rettenetes 90-es évekre, éhesen, fázva
és  reménytelenül  sodródtunk.  De  Oroszország  ellenállt,  újjáéledt,  megerősödött,  és  ismét
elfoglalta méltó helyét a világban.
 Ugyanakkor  a  Nyugat  mindvégig  kereste  és  keresi  az  új  lehetőségeket,  hogy  eltaláljon
bennünket,  meggyengítse  és  elpusztítsa  Oroszországot,  amiről  mindig  is  álmodott,
folyamatosan próbálják feldarabolni az országunkat és szembeállítani egymással a népeinket.
Egyszerűen idegesíti őket, hogy van a világon egy ilyen nagyszerű, hatalmas ország a maga
területével, természeti kincseivel,  erőforrásaival, egy olyan néppel, amely nem tud és soha
nem is fog mások parancsai szerint élni.
 A Nyugat  kész mindent  átlépni,  hogy megőrizze  azt  a újgyarmatosítási  rendszert,  amely
lehetővé teszi számára, hogy a dollár és a technológiai fölényük segítségével élősködjön, sőt,
kifossza a világot, hogy extra adót szedjen be az emberiségtől, beszedje a meg nem érdemelt
jólét  fő forrását, a hegemón járadékát. Ennek a sarcnak a fenntartása a legfontosabb, ez a
valódi  és  abszolút  öncélú  indítékuk.  Ezért  áll  az  érdekükben  a  függetlenség  teljes
felszámolása. Innen ered a független államok, a hagyományos értékek és az kultúrák elleni
agressziójuk, az irányításuk alatt álló nemzetközi és integrációs folyamatok, az új világvaluták
és  a  technológiai  fejlesztési  központok  aláásására  tett  kísérleteik.  Számukra  kritikus
fontosságú, hogy minden ország feladja szuverenitását az Egyesült Államok javára.
 Egyes államok uralkodó elitje önként vállalja ezt, önként vállalja, hogy vazallusukká válik;
másokat megvesztegetnek, megfélemlítenek. És ha nem sikerül, egész államokat rombolnak le
humanitárius  katasztrófákat,  romokat,  milliónyi  tönkrement,  összekuszált  emberi  sorsot,
terrorista  enklávékat,  társadalmi  katasztrófa  övezeteket,  protektorátusokat,  kolóniákat  és
félgyarmatokat hagyva maguk után. Nem érdekli őket semmi sem, csak a saját hasznuk.
 Még  egyszer  szeretném  hangsúlyozni:  éppen  a  kapzsiságukban,  korlátlan  hatalmuk
megőrzésének  szándékában  vannak  a  valódi  okai  annak  a  hibrid  háborúnak,  amelyet  a
„kollektív Nyugat” folytat Oroszországgal szemben.
Nem  szabadságot  kívánnak  nekünk,  hanem  gyarmatként  akarnak  bennünket  látni.  Nem
partneri  együttműködést  akarnak,  hanem ki  akarnak  rabolni  bennünket.  Nem egy  szabad
társadalomnak akarnak bennünket látni, hanem lélektelen rabszolgák tömegének.
 Számukra közvetlen fenyegetést jelent a mi gondolkodásunk és filozófiánk, ezért támadják
filozófusainkat. Kultúránk és művészetünk veszélyt jelent rájuk, ezért megpróbálják betiltani
azokat. Fejlődésünk és jólétünk is veszélyt jelent rájuk – a verseny egyre nő. Nem nekik van
szükségük Oroszországra, hanem nekünk. (Taps.)
 Szeretném emlékeztetni Önöket, hogy a világuralomra vonatkozó múltbeli igényeiket nem
egyszer szétzúzta népünk bátorsága és szívóssága. Oroszország mindig Oroszország marad.
Továbbra is meg fogjuk védeni értékeinket és szülőföldünket.
 A Nyugat a büntetlenségre számít,  azt hiszik, hogy mindent megúsznak. Valójában eddig
mindent  meg  is  úsztak.  A stratégiai  biztonság területé  létrejött  megállapodások  a  kukába
kerülnek;  a  legmagasabb  politikai  szinten  elért  megállapodásokat  hamisnak  nyilvánítják;
szilárd ígéreteikről, hogy nem terjesztik ki a NATO-t keletre, amelyekkel egykori vezetőinket
megtévesztették, kiderült, hogy színtiszta hazugság; a rakétaelhárító védelemről, valamint a
kis  és  közepes  hatótávolságú rakétákról  szóló  szerződéseket  kitalált  ürüggyel  egyoldalúan
felmondták.
 Mindenhonnan csak azt halljuk, hogy a Nyugat a szabályokon alapuló rend mellett áll ki.
Honnan jöttek ezek a szabályok? Ki látta ezeket a szabályokat? Ki értett egyet velük? Nézzék,
ez csak valami süket duma, merő megtévesztés, kettős vagy már hármas mérce! Ez azoknak
van kitalálva, akik beveszik ezt a süket dumát.



 Oroszország egy évezredes nagyhatalom, egy nemzeti civilizáció, és nem fog ilyen hamis
szabályok szerint élni. (Taps.)
 Az úgynevezett  Nyugat  az,  amelyik  lábbal tiporta  a határok sérthetetlenségének elvét,  és
most saját belátása szerint dönti el, hogy kinek van önrendelkezési joga és kinek nincs, ki
méltó és ki nem méltó rá. Ki adott nekik ilyen jogot, nem világos.
 Éppen ezért vad haragot vált ki bennük a Krím-félszigeten, Szevasztopolban, Donyeckben,
Luganszkban,  Zaporozsjében  és  Herszonban  élők  választása.  Ennek  a  Nyugatnak  nincs
erkölcsi alapja értékelni a demokráciát és szabadságot. Nincs, és soha nem is volt!
 A nyugati elit nemcsak a nemzeti szuverenitást és a nemzetközi jogot tagadja. Hegemóniájuk
a  totalitarizmus,  a  despotizmus  és  az  apateizmus  markáns  karaktereit  viseli.  Pimaszul
felosztják a világot vazallusaikra, az úgynevezett civilizált országokra és a többiekre, akiknek
a mai nyugati rasszisták terve szerint fel kellene kerülniük a barbárok és vadak listájára. A
hamis  címkék  -  "kirekesztett  ország",  "tekintélyelvű  rezsim"  -  már  készen  állnak,  egész
népeket, államokat bélyegeznek meg. Nincs ebben semmi újdonság: a nyugati elit amilyen
volt, olyan is maradt – gyarmatosító. Megkülönböztetik a népeket, náluk vannak elsőrendű és
másodrendű népek.
 Soha  nem fogadtuk  el  és  nem is  fogjuk  elfogadni  az  ilyen  politikai  nacionalizmust  és
rasszizmust. És mi a russzofóbia, ha nem rasszizmus, ami mostanra az egész világon terjed?
Mi, ha nem rasszizmus, a Nyugat határozott meggyőződése, hogy civilizációja, neoliberális
kultúrája vitathatatlan modell az egész világ számára? "Aki nincs velünk, az ellenünk van."
Még furcsán is hangzik.
 Még  a  saját  történelmi  bűneik  megbánását  is  a  nyugati  elit  mindenki  másra  hárítja,  és
országaik  polgáraitól  és  más  népektől  bűnhődést  követelnek,  amihez  nekik semmi  közük,
például a gyarmatosítás miatt 
 Érdemes emlékeztetni a Nyugatot, hogy a gyarmati politikájukat még a középkorban kezdték,
majd azt követte a globális rabszolga kereskedelem, az indián törzsek népirtása Amerikában,
India, Afrika kifosztása, Anglia és Franciaország Kína elleni háborúi, aminek következtében
Kína kénytelen volt  megnyitni  kikötőit  az ópiumkereskedelem számára.  Egész nemzeteket
szoktattak rá a kábítószerre, teljes etnikai csoportokat szándékosan kiirtottak a földjük és az
erőforrásaik miatt, igazi vadászatot rendeztek az emberekre, mint az állatokra. Ez ellenkezik
az ember természetével, az igazsággal, a szabadsággal és az igazságossággal.
 És mi - büszkék vagyunk arra, hogy a 20. században hazánk állt a gyarmatellenes mozgalom
élén, amely a világ számos népe számára nyitott lehetőséget a fejlődésre a szegénység és az
egyenlőtlenség csökkentése, az éhezés és a betegségek leküzdése érdekében. 

Amit a hazai sajtó sem mond el nekünk

15 Putyin beszéde (2022.09.30.) 
Teljes magyar fordítás. Második rész

 Hangsúlyozom, hogy az évszázados ruszofóbia, a nyugati elitek Oroszországgal szembeni
nem titkolt  rosszindulatának  egyik  oka  éppen  az,  hogy a  gyarmati  hódítások  idején  nem
hagytuk magunkat kirabolni, kölcsönös előnyök érdekében kereskedésre kényszerítettük az
európaiakat. Ezt egy erős központosított állam létrehozásával értük el Oroszországban, amely
az  ortodoxia,  az  iszlám,  a  judaizmus  és  a  buddhizmus  nagy  erkölcsi  értékein,  az  orosz
kultúrán és a mindenki számára elérhető orosz nyelven fejlődött és erősödött meg.
 Ismeretes,  hogy többször is készültek Oroszországgal szemben beavatkozási tervek, a 17.
század eleji problémákat próbálták kihasználni, majd a 1917 utáni felfordulások időszakát, de
ezek  a  próbálkozások  is  kudarcot  vallottak.  A  nyugatnak,  ennek  ellenére  sikerült



megszereznie Oroszország gazdagságát a 20. század végén, amikor az állam elpusztult. Akkor
barátoknak és partnereknek is  hívtak minket,  de valójában gyarmatként  kezeltek – dollár-
milliárdokat  szippantottak  ki  az országból  különféle  konstrukciók keretében.  Mindannyian
mindenre emlékszünk, nem felejtettünk el semmit.
 A nyugati országok évszázadok óta ismételgetik, hogy szabadságot és demokráciát hoznak
más népeknek. Mindig pontosan az ellenkezője történik: demokrácia helyett  - elnyomás és
kizsákmányolás;  szabadság  helyett  -  rabszolgaság  és  erőszak  lesz.  Az  egész  egypólusú
világrend eleve antidemokratikus, és nem szabad, hanem álságos és képmutató. Az Egyesült
Államok az egyetlen ország a világon, amely kétszer is bevetett  atomfegyvert,  elpusztítva
Hirosimát és Nagaszakit. Mellesleg precedenst teremtettek.
 Hadd emlékeztessem önöket arra is, hogy az Egyesült Államok a britekkel együtt a második
világháború alatt katonai szükség nélkül romba döntötték Drezdát, Hamburgot, Kölnt és sok
más német várost. És ezt dacosan, minden, ismétlem, minden katonai szükség nélkül tették.
Egyetlen cél volt: akárcsak a japán atombombázások esetében, megfélemlíteni hazánkat és az
egész világot. Az Egyesült Államok borzalmas nyomot hagyott Korea és Vietnam népeinek
emlékezetében barbár "szőnyegbombázásokkal", napalm és vegyi fegyverek használatával.
 A mai napig gyakorlatilag megszállás alatt tartják Németországot,  Japánt, a Koreai
Köztársaságot és  más  országokat,  ugyanakkor  cinikusan  egyenrangú  szövetségeseknek
nevezik őket. Vajon milyen szövetség ez? Az egész világ tudja, hogy ezeknek az országoknak
a  vezetőit  figyelik,  ezen  államok  első  embereinek  irodáiban,  otthonaikban  lehallgató
készülékeket szereltek fel. Ez szégyen! Szégyen azoknak, akik ezt teszik, és azoknak, akik
rabszolgaként némán és szelíden lenyelik ezt a durvaságot.
 Euroatlanti  szolidaritásnak  nevezik  a  vazallusaiknak  kiadott  utasításokat,  a  biológiai
fegyverek fejlesztését, a többek között Ukrajnában élő embereken végzett kísérleteket pedig
nemes célú orvos kísérleteknek titulálják.
 Pusztító politikájukkal,  háborúikkal és rablásukkal váltották ki a migrációs hullámok mai
kolosszális  megugrását.  Emberek  milliói  szenvednek  nélkülözést,  bántalmazást,  ezrével
halnak meg, miközben ugyanabba az Európába próbálnak eljutni. Most kenyeret exportálnak
Ukrajnából. Hová megy ez a gabona azzal az ürüggyel, hogy "élelmezésbiztonságot hoznak
létre a világ legszegényebb országai számára"? Hova megy? Minden ugyanazokba az európai
országokba  kerül.  és  legfeljebb  5  százalék  megy  csak  a  világ  legszegényebb  országaiba.
Megint egy újabb csalás és nyílt megtévesztés.

 Az amerikai elit valójában ezeknek az embereknek
a  tragédiáját  használja  fel  versenytársai
meggyengítésére,  a  nemzetállamok  elpusztítására.
Ez  vonatkozik  Európára  is,  ez  vonatkozik
Franciaország, Olaszország, Spanyolország és más
nagy múltú országok identitására is.
 Washington  egyre  több  szankciót  követel
Oroszországgal  szemben,  és  ezzel  a  legtöbb
európai  politikus  szelíden  egyetért.  Tisztában
vannak  azzal,  hogy  az  Egyesült  Államok,
átnyomva  az  EU  teljes  lemondását  az  orosz
energiahordozókról  és  egyéb  erőforrásokról,
gyakorlatilag  Európa  iparának  teljes
tönkretételéhez,  az  európai  piac  teljes
átvételéhez  vezet  –  mindent  értenek  ezek  az
elitek,  mindent  értenek,  de  inkább  mások



érdekeit szolgálják. Ez már nem szolgalelkűség, hanem a népeik közvetlen elárulása. De
Isten áldja őket, ez az ő dolguk.
 Ám az angolszászoknak nem elegendőek a szankciók, áttértek a szabotázsra - hihetetlen, de
igaz  -,  miután  robbantásokat  szerveztek  az  Északi  Áramlat  nemzetközi  gázvezetékein,
amelyek  a  Balti-tenger  fenekén  futnak,  valójában  elkezdték  a  tönkretenni  a  páneurópai
energiainfrastruktúrát.  Mindenki  számára  világos,  hogy  kinek  származik  ebből  haszna.
Akinek haszna lesz ebből, az robbantotta fel.
 Az amerikai diktátum a nyers erőn, az ököljogon alapul. Néha gyönyörűen becsomagolva,
néha  nyersen,  de  a  lényeg  ugyanaz  -  ököljog.  Innen  ered  a  katonai  bázisok  százainak
telepítése és fenntartása a világ minden sarkában, a NATO bővítése,  kísérletek új  katonai
szövetségek  létrehozására,  mint  például  az  AUKUS  és  hasonlók.  Aktív  munka  folyik  a
Washington – Szöul - Tokió közötti katonai-politikai kapcsolat megteremtésén is. Mindazok
az államok, amelyek valódi stratégiai szuverenitással rendelkeznek vagy arra törekednek, és
képesek a nyugati hegemónia megkérdőjelezésére, automatikusan az ellenségek kategóriájába
tartoznak.
 Ezekre az elvekre épül  az USA és a NATO katonai  doktrínái,  amelyek  nem kevesebbet
követelnek meg, mint a teljes behódolást. A nyugati elit gyarmatosítási terveit képmutatóan
mutatja be, békét színlelnek, de valamiféle féken tartásról beszélnek, és ez a ravasz szó az
egyik  stratégiából  a  másikba  vándorol,  de  valójában  csak  egy  dolgot  jelent  -  aláássák  a
fejlődés  minden  szuverén  központját.  Hallottunk  már  Oroszország,  Kína,  Irán
visszaszorításáról.  Ázsia,  Latin-Amerika,  Afrika,  a Közel-Kelet  más  országai,  valamint  az
Egyesült Államok jelenlegi partnerei és szövetségesei következnek a sorban. Tudjuk, hogy ha
valami nem tetszik nekik, szankciókat alkalmaznak még a szövetségeseik ellen is – először az
egyik, majd a másik bank ellen; most az egyik cég ellen, majd egy másik ellen. A módszer
ugyanaz,  és  ez  még  bővülni  is  fog.  Mindenkit  megcéloznak,  beleértve  legközelebbi
szomszédjainkat - a FÁK-országokat is.
 Ugyanakkor a Nyugat a vágyott dolgokat valóságként állítja be. Így aztán, amikor szankciós
villámháborút  indítottak  Oroszország  ellen,  azt  hitték,  hogy  parancsukra  újra  fel  tudják
sorakoztatni az egész világot. De, mint kiderült, ez messze nem így alakult – talán a teljes
politikai  mazochistákat  és  a  nemzetközi  kapcsolatok  egyéb,  nem hagyományos  formáinak
csodálóit sikerült csak maguk mellé állítaniuk. A legtöbb állam nem hajlandó "lenyelni" ezt a
békát,  és  ésszerű  utat  választott  az  Oroszországgal  való  együttműködésre.  A  Nyugat
nyilvánvalóan nem várt tőlük ilyen ellenszegülést. Megszokták, hogy sablon szerint járjanak
el,  mindent  önkényesen  elvesznek,  zsarolnak,  vesztegetnek,  megfélemlítenek,  és  elhitetik
magukkal, hogy ezek a módszerek örökké működni fognak, mintha a múltban ragadtak volna.
 Az  ilyen  önbizalom  nem  csak  a  saját  kizárólagosság  hírhedt  koncepciójának  közvetlen
terméke, hanem a nyugati „információéhségnek” is. A mítoszok, illúziók és hamisítványok
óceánjába  fojtották  az  igazságot,  rendkívül  agresszív  propagandát  alkalmazva,
meggondolatlanul  hazudtak,  mint  Goebbels.  Minél  hihetetlenebb  a  hazugság,  annál
gyorsabban fognak hinni benne – ezen elv szerint így cselekszenek.
 De  az  embereket  nem  lehet  etetni  nyomtatott  dollárral  és  euróval.  Ezekkel  a
papírdarabokkal  lehetetlen  otthont  fűteni.  Élelem  kell,  és  energiahordozókra  van
szükség.
 Ezért  az  Európában  élő  politikusoknak  meg  kell  győzniük  polgártársaikat,  hogy
kevesebbet egyenek, ritkábban mosakodjanak, és otthon melegebben öltözködjenek. És
akik  elkezdenek  jogos  kérdéseket  feltenni:  „Tulajdonképpen  miért  van  ez  így?”  –
azonnal  ellenségnek,  szélsőségesnek  és  radikálisnak  nyilvánítják.  Oroszországra
mutogatnak,  azt  mondják:  itt  van,  mondják,  ki  minden  bajod  forrása  Putyin  és
Oroszsország. Megint hazudnak.



 A  nyugati  elit  nem  fog  konstruktív  kiutat  keresni  a  globális  élelmiszer-  és
energiaválságból, amely az ő hibájukból, a sokéves politikájuk következményeiből ered,
amelyet  jóval az ukrajnai, donbászi különleges katonai hadműveletünk előtt  kezdtek.  Nem
kívánják  megoldani  az  igazságtalanság  és  az  egyenlőtlenség  problémáit.  Félő,  hogy
készen állnak más, számukra ismerős receptek felhasználására.
 És itt érdemes felidézni,  hogy az első és a második világháborúból származó haszon
tette  lehetővé  az  Egyesült  Államok számára,  hogy  végre  leküzdje  a  nagy  gazdasági
világválság következményeit, és a világ legnagyobb gazdaságává váljon, rákényszerítve a
bolygóra a dollár globális tartalékvaluta szerepét. A 80-as évek válságát pedig a Nyugat
nagyrészt a felbomló és végül összeomló Szovjetunió hagyatékának és erőforrásainak
kisajátításával győzte le. Ez egy tény.
 Most, hogy kiszabaduljanak az ellentmondások újabb szövevényéből, meg kell törniük
Oroszországot és a többi államot, amelyek a fejlődés szuverén útját választják, hogy még
jobban elrabolják mások vagyonát, és mások pénzével tömjék be a saját költségvetésük
lyukait.  Ha  ez  nem  történik  meg,  nem  tartom  kizártnak,  hogy  megpróbálják  teljes
összeomlásba  taszítani  a  pénzügyi  rendszert,  amivel  mindent  meg lehet  magyarázni,
vagy  ne  adj  isten,  úgy  döntenek,  hogy  a  jól  ismert  „a  háború  majd  mindent  leír”
módszert vetik be.
 Oroszország a világ közössége iránti felelősségével tisztában van, és mindent megteszünk,
hogy észhez térítsük az ilyen forrófejűeket. Nyilvánvaló, hogy a jelenlegi új-gyarmati modell
végső soron kudarcra van ítélve. De ismétlem, hogy igazi gazdái a végsőkig ragaszkodnak
hozzá.  Egyszerűen  nincs  mit  kínálniuk  a  világnak,  kivéve  a  korábbi  rablási  és  zsarolási
rendszert.
 Valójában köpnek az emberek milliárdjainak, az emberiség nagy részének a szabadsághoz és
az igazságossághoz való természetes jogára, hogy ők maguk építgessék saját jövőjüket. Most
teljesen áttértek az erkölcsi normák, a vallás és a család radikális tagadására. Válaszoljunk
magunknak  néhány  nagyon  egyszerű  kérdésre.  Most  szeretnék  visszatérni  ahhoz,  amit
mondtam,  az ország összes polgárához – nem csak a teremben tartózkodó kollégákhoz –,
Oroszország minden polgárához szeretnék szólni: akarjuk-e, hogy legyen itt, hazánkban,,
Oroszországban anya  és  apa  helyett  „egyes  számú szülő”  és  „kettesszámú szülő”,  esetleg
„hármas  számú  szülő”?  Tényleg  azt  akarjuk,  hogy  leépüléshez  és  kihaláshoz  vezető
perverziókat az óvodától kezdve rákényszerítsék iskoláink a gyermekeire? Akarjuk-e, hogy
mossák az agyukat azzal, hogy állítólag a nőkön és a férfiakon kívül más nemek is léteznek,
és  felajánlják  a  nem  váltási  műtétet?  Mindezt  hazánknak  és  gyermekeinknek  akarjuk?
Számunkra mindez elfogadhatatlan, nekünk más, saját jövőnk van.
 Ismétlem, a nyugati elitek diktatúrája minden társadalom ellen irányul, beleértve magukat a
nyugati országok népeit is. Ez mindenki számára kihívás. Az ember ilyen teljes megtagadása,
a  hit  és  a  hagyományos  értékek  megdöntése,  a  szabadság  elfojtása  a  „fordított  vallás”  –
egyenesen sátánizmus – vonásait viseli. A Hegyi beszédben Jézus Krisztus a hamis prófétákat
elítélve ezt mondta: "Gyümölcseikről ismeritek meg őket." És ezek a mérgező gyümölcsök
már nyilvánvalóak az emberek számára - nem csak hazánkban, minden országban, beleértve
sok embert és magát a nyugatot is.
 A  világ  az  alapvető  forradalmi  átalakulások  időszakába  lépett.  Új  fejlesztési  központok
alakulnak, ők képviselik az emberiség többségét és készek nemcsak kinyilvánítani érdekeiket,
hanem  megvédeni  is  azokat.  a  sokpólusú  világrendben  lehetőséget  látnak  szuverenitásuk
erősítésére,  ezáltal  a  valódi  szabadság,  történelmi  perspektívájának  az  elnyerésére,  a
függetlenséghez, alkotói joghoz, fejlődéshez.
 Világszerte,  így Európában és  az Egyesült  Államokban is,  ahogy mondtam,  sok hasonló
gondolkodású emberünk van, és érezzük, látjuk a támogatásukat. Az egypólusú hegemónia
elleni  felszabadító,  gyarmatellenes  mozgalom  már  kialakulóban  van  a  legkülönfélébb



országokban és társadalmakban. Jelentősége csak nőni fog. Ez az erő határozza meg a jövő
geopolitikai valóságát.
 Kedves barátaim!
Ma egy igazságos és szabad jövőért küzdünk, elsősorban magunkért, Oroszországért, azért,
hogy  a  diktátum,  a  despotizmus  örökre  a  múltban  maradjon.  Meggyőződésem,  hogy  az
országok  és  a  népek  megértik,  hogy  a  bárki  kizárólagosságán,  más  kultúrák  és  népek
elnyomásán alapuló politika eleve bűnös, ezért át kell fordítanunk ezt a szégyenletes lapot. A
nyugati hegemónia összeomlása visszafordíthatatlan. És ismétlem: Többé nem lesz úgy, mint
korábban volt.
 A csatatér,  amelyre a sors és a történelem elhívott  bennünket, népünk, a nagy történelmi
Oroszország harctere. (Taps). Ma azért harcolunk, hogy soha senkinek ne jusson eszébe, hogy
Oroszországot, népünket, nyelvünket, kultúránkat el lehet venni és kitörölni a történelemből.
Ma az egész társadalom megszilárdulására van szükségünk, és az ilyen  összetartás  csak a
szuverenitáson,  a  szabadságon,  az  alkotáson és  az igazságosságon alapulhat.  Értékeink  az
emberség, az irgalom és az együttérzés.
 Beszédemet pedig egy igazi hazafi, Ivan Alekszandrovics Iljin szavaival szeretném befejezni:
„Ha  Oroszországot  a  hazámnak  tekintem,  akkor  ez  azt  jelenti,  hogy  oroszul  szeretek,
szemlélek és gondolkodom, énekelek és beszélek; hogy hiszek az orosz nép lelki erejében. Az
ő szelleme  az  én  szellemem;  az  ő  sorsa  az  én  sorsom;  az  ő  szenvedése  az  én  bánatom;
virágzása az én örömöm.”
 E szavak mögött egy nagyszerű spirituális választás húzódik meg, amelyet az orosz államiság
több mint ezer évén keresztül őseink sok generációja követett.  Ma ezt a döntést hozzuk, a
Donyecki  és  Luganszki  Népköztársaság  polgárai,  Zaporozsje  és  Herszon  régió  lakosai
döntöttek  így.  Úgy döntöttek,  hogy népükkel,  a  Szülőfölddel  élik  tovább életüket,  együtt
győznek vele.
Mögöttünk az igazság, mögöttünk Oroszország!"

Védett Társadalom Alapítvány Hírlevél
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGqRGWSRlxDXgwVKljxmlqHWQCR

Igazságtételért demonstrál október 23-án a Budaházy Bizottság (Videó)
https://pestisracok.hu/igazsagtetelert-demonstral-oktober-23-an-a-budahazy-bizottsag-video/ 

Ha valakinek még kétségei lennének. 
"OKOS VÁROSOK" - NEM EGY NYOMASZTÓ SCI-FI, HANEM A JELENLEGI KÍNAI
VALÓSÁG
https://www.bitchute.com/video/09zB149bnsTP/ 

The Day After 1983 (Angol nyelvű) 
1983-as „The Day After” film – Az amerikaiaknak meg kell nézniük, hogyan fognak kinézni
az atomháború következményei.
https://www.youtube.com/watch?v=X-phsyn3KQM 

NEM KÓSER
https://www.bitchute.com/video/7RBLnOlGdqXJ/ 

"A DEMOKRÁCIA ÉN VAGYOK"
https://www.bitchute.com/video/BZmRoeiCmhXm/ 

https://www.bitchute.com/video/BZmRoeiCmhXm/
https://www.bitchute.com/video/7RBLnOlGdqXJ/
https://www.youtube.com/watch?v=X-phsyn3KQM
https://www.bitchute.com/video/09zB149bnsTP/
https://pestisracok.hu/igazsagtetelert-demonstral-oktober-23-an-a-budahazy-bizottsag-video/


A JÓZAN ÉSZ HANGJA
https://www.bitchute.com/video/TtcgdM4WcXIW/ 

Válság és infláció: mikor lesz vége? - Csath Magdolna
https://www.youtube.com/watch?v=y_fL4B9pKfk 

Látlelet az orosz–ukrán háborúról
https://www.youtube.com/watch?v=twWTe1XxbBA&t=1066s 

Mindennapi szemezgetésünk (13:16) 2022.10.16.
https://www.szilajcsiko.hu/single-post/mindennapi-szemezgetesunk-13-16-2022-10-16 

Kopj le
https://www.bitchute.com/video/MlrkHsUTZQrN/ 

JÖN A KLÍMAFRÁSZ
https://www.bitchute.com/video/Jo8vI8GQ8jCD/ 

BON APPÉTIT!
https://www.bitchute.com/video/4LdBKjRwTcJg/?list=notifications&randomize=false 

VISSZA A JÖVŐBE
https://www.bitchute.com/video/oY7UWhj0rt2i/

Mindennapi szemezgetésünk (12:06) 2022.10.17.
https://www.szilajcsiko.hu/single-post/mindennapi-szemezgetesunk-12-06-2022-10-17 

Mindennapi szemezgetésünk (14:15) 2022.10.18.
https://www.szilajcsiko.hu/single-post/mindennapi-szemezgetesunk-14-15-2022-10-18 

Mindennapi szemezgetésünk – frissítve (15:12) 2022.10.21.
https://www.szilajcsiko.hu/single-post/mindennapi-szemezgetesunk-14-10-2022-10-21 

Mindennapi szemezgetésünk (12:01) 2022.10.22.
https://www.szilajcsiko.hu/single-post/mindennapi-szemezgetesunk-12-01-2022-10-22 

Budaházy: Nem akarom elhinni, ami történik, olyan ez, mint egy rémálom!
https://www.vadhajtasok.hu/2022/10/19/budahazy-nem-akarom-elhinni-ami-tortenik-olyan-
ez-mint-egy-remalom 

A WEF újabb őrült terve
https://www.facebook.com/imre.der/videos/698750818629921 

A Pfizer bizalmas dokumentumaiból kiderül, hogy a COVID oltás tömeges elnéptelenedéshez
fog vezetni
https://www.szilajcsiko.hu/single-post/a-pfizer-bizalmas-dokumentumaibol-kiderul-hogy-a-
covid-oltas-tomeges-elneptelenedeshez-fog-vezetni 
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1 Az 1956-os forradalom és szabadságharc előzményeiről
http://www.magtudin.org/Otszaz%20gramm%20pragai%20sonka.htm 
http://femina.hu/terasz/szeles-erika-1956 

2  Az  ukrán  külügy  követeli,  hogy  korrigálják  az  Ukrajnáról  szóló  részt  a  magyar
nyolcadikosok földrajzkönyvében
https://internetfigyelo.com/az-ukran-kulugy-koveteli-hogy-korrigaljak-az-ukrajnarol-szolo-
reszt-a-magyar-nyolcadikosok-foldrajzkonyveben/ 

3 "Bűnügyi nyomozás kell, ez kriminális biznisz!"
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGqRGRrVQXrKHNcQNCRHmnZFGCT
https://www.youtube.com/watch?v=beEfo7c_Weg 

4 Kretének uniója
https://stoffangyorgy.blogspot.com/2022/09/kretenek-unioja.html

6  A  Biden  örökség:  Dél-Afrika  megerősíti,  hogy  Szaúd-Arábia  csatlakozik  a  BRICS
szövetséghez
https://www.thegatewaypundit.com/2022/10/biden-legacy-south-africa-confirms-saudi-
arabia-will-join-brics-alliance-china-russia-move-away-us-explosive-consequences/ 
7 A WHO globalistáinak tervei és az EU föderalistái

8 Pusztul az élővilág, mióta aktiválták az 5G-t a görög szigeten
https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=258322 

9  Magyarország nem sérti meg a jogállamiság állandóan változó elveit
https://aktualis.blogstar.hu/2022/09/07/francia-ep-kepviselo-magyarorszag-nem-serti-meg-a-
jogallamisag-elveit/118675/ 

10  Katolikus Identitás Konferencia: „Álljunk ellen Ferenc pápának és az Új Világrendnek”
https://remnantnewspaper.com/web/index.php/cic-livestream-video-on-demand-
registration/subscribe-to/18-cic2022 
https://www.lifesitenews.com/news/catholic-identity-conference-opens-with-call-to-resist-
pope-francis-and-the-new-world-order/?utm_source=featured-news&utm_campaign=catholic 

11 A Nürnbergi Kódex relevanciája – 75 év után

12 Kiszabadulhat-e Nagy-Britannia a feudalizmusból?

13 A Microsoft alapítója, Bill Gates irányítja a világot
https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=259523

14 Putyin beszéde (2022.09.30.) - teljes magyar fordítás. 1 rész
(Russia Today)
https://www.youtube.com/watch?v=8VyCBe-iSXo 
http://www.informationclearinghouse.info/57264.htm
https://www.youtube.com/watch?v=I8fd8FB4rX0&t=328s 

15 Putyin beszéde (2022.09.30.) - teljes magyar fordítás. 2 rész
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(Russia Today)
https://www.youtube.com/watch?v=8VyCBe-iSXo
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