
Mindenkihez
(Joe I. Wolfy, 2011.01.07 18:58) 

Áldást minden magyarra!

Ha a magyar nemzetért teszi mindenki, amit a legjobban tud, úgy van remény. Bocsánatát kérem 
mindenkitől, akit a hangnem bántott, nem ártani szándékoltam! A szavak súlya nyomja azokat, akik 
két szín alatt áldoznak. Én teszem továbbra is amit eddig, és ha magyar kell az első sorba, én ott 
leszek. Addig pedig az összegyűjtött tapasztalatommal próbálom felébreszteni a még alvókat, 
szemüket felnyitni a lelki vakoknak, és fülüket gyógyítani azoknak, akiknek a média hazug zaja 
eldugította azt.

Adrienn, kíváncsi vagyok az A tervre, ha már Ön szerint a B-t boncolgatom. Mert tanítani imádok. 
És úgy érzem, van is mondandóm a tudásvágytól fűtött magyarnak.

Áldás minden magyarnak:
Joe I. Wolfy 

Válasz 

Vissza az oskolához 
(sound, 2011.01.07 15:53) 

(Folyt.)
Sajnos pár mondat már nem fért bele, de azért még közölni szeretném ezt is, hogy:
Természetesen Szegeden nem szeretnék előadó lenni oskolában, több okból is, de főleg, azért 
nem, mert a cikk részletes ismertetéséből kitűnik, hogy nem lennék eléggé felkészült előadó a 
tárgyakhoz, melyeket ott tanítani fognak.
Mindenesetre maga az oskola megnyitása nagyon jó ötlet, csak az a baj, hogy elég drága az 
útiköltség, még ha maga az előadás önköltségen volna is, s szállást is ingyen biztosítanának a 
részvevőknek. 

Válasz 

Vissza az oskolához
(sound, 2011.01.07 15:39) 

Minden nap feljövök, s figyelem az eleje mikor cseng már le a szavaknak, hogy visszatérhessen 
ahhoz, amiről a cikk szól.
Első benyomásom azonnal, még az elején, meg is tettem már, s akkor többet is írtam, de végül 
töröltem. Bevallom, hogy így esett a dolog.
Ne gondoljátok azonban, hogy bármi lehúzót írtam volna, á, dehogy.
Most pótlom is, s felírom megint erre az oldalra, azóta ugyanis már van egy másik cikk is, ahol 
mindaz le lett írva, aminek itt kellett volna, mindjárt az eredeti cikk alatt megjelenni, - pl. valami 
más színnel,- kiegészítő magyarázatként.
A félreértések oka maga ennek a cikknek a címe:
>Magyarokat Nemesítő Oskolát kell indítanunk!<
Ez ugye, úgy szól ezeken az oldalakon, minthogy minekünk kell ezt az oskolát nyitnunk, nekünk, 
akik itt most olvassuk. Pedig ez csak másodlagosan szól ám nekünk, egy MSZ belső levél 
másolataként, s szinte csak tudomásulvétel végett jelent meg itt, hogy tudjunk róla, hogy az MSZ 
Szegeden fog nyitni egy ilyen iskolát.
Szóval szerencsésebb lett volna valami közleményként beadni, és magát a felhívást magyarázatok 
kíséretében, vagy előre megmagyarázva, csak mint mellékletet beadni.
Mint amint olvasható a (sound, 2011. 01. 02. 15:45) hsz-emben, már akkor fel lehetett volna 
figyelni ezekre a dolgokra, hogy itt bizony félreértésekre okot adható lesz a cikk szövege, hisz már 
az első hozzászóló nem arról beszél, ami már ugye létre is van hozva, elméletileg.
Már simán az én első hsz-emre lehetett volna olyan formában visszautalni, hogy: "óh, hát ez nem 



erről szól ám, hisz...". S akkor nem is került volna ilyen törésvonalig az összes hozzászólás sem.
Én ugyanis sajnos nem erről "álmodom".
Álmodom, egy minden korosztályt átívelő és ingyen tartott, téli estéken megtartott 
előadássorozatra, ami felölhetné a hagyományos gazdálkodási fogások újratanulását a mostan 
már ismert laboratóriumi alátámasztásokkal, vagy a természetes anyagok újra termelésével 
kapcsolatos és feldolgozási ismereteket, gondolva a len és a kendertermesztésre, vagy a 
talajminőség javítására műtrágya alkalmazása nélkül, vagy, hogy milyen egy gazdaságon belüli 
egymásra épüli rendszer a növénytermesztéstől kezdve egészen a hűtőházig vagy a kisüzemi 
konzerválásig. Vagy vegyük pl. a szabás-varrás, az anyagismeret, és a természetes magyar 
szokásos élelmeink feladását az asztalra, s azok nagyon helyes időben való megosztását a 
családi étkezésben. Vagy pl. a házi-kassza célszerű vezetését, vagy a hogyan neveljünk 
gyermekeinkből hazaszerető és egészséges felnőtteket.
Vagy hogy hogyan hasznosítsuk szabadidőnket a közösség javára úgy, hogy egyben közösségi 
életet is élünk... stb.
Dehát, ez az oskolarendszer nem erről fog szólni..., pedig a MSZ tagi csoportjai, egész szélesen 
befedi az országot. 

Válasz 

Lélekkel, ne erővel!
(egy fejér (kisbetűvel), 2011.01.06 23:21) 

Egyszer, még ifjú barátom mondta nekem, hogy minden vitában arra törekszik, s úgy uralkodik 
indulatain, miközben azért nem is akarja azok őszinteségét elfojtani, hogy mindig arra gondol, 
hogy "azért, amit mond, másnap ne kelljen maga előtt magát erőst szégyenleni"

S, bár e vitában nem vettem részt, szégyelltem magam néhol és néha mégis. Bizton van köztetek, 
aki ezt nagyon is megérti.

Mi nem vagyunk "mindentudók", s "mindenhatók" sem, sőt, nagyon egyszerűek és kiismerhetőek 
vagyunk, ezért csak azt tűztük magunk elé, hogy minden erőnkkel, minden idegszálunkkal azon 
leszünk, hogy amennyire csak lehet együtt és "fejérek" maradjunk, s mindenkihez mindaddig 
bizalommal (tisztán, fejéren) közelítsünk, amíg fejérségünket (a hitünket tisztaságunkban) nem 
veszélyezteti.
Ennyi. Mégsem kevés. Egyszerű, de mégsem könnyű.

Aki velünk szövetségre akar lépni, annak előbb és legfőképp "fejér"-ré kell válni bárhol is, ha már 
nem Fejérben.

Remélem, senki nem érti félre, hogy nem magunk vagy magam miatt, s nem is magunkért, vagy 
magamért írtam ezt, hanem azért a MAGért, amit féltve őrzünk, dédelgetünk.

Testvéri szeretettel okulásul:
Ferenc (az öreghegyi)

Mottónkká vált egy írásom.
Néha elolvasom, mert nem csak hogy nem tudnám újra megismételni, de megjegyezni sem tudom, 
ezért nem árt néha megismételni.

Talán jót tesz, ha megosztom Veletek mégis.

Szövetség fejéren

A szövetségnek nincsen feje, gazdája, de kemény alapelvei vannak, amelyet minden szövetkező 
tagnak, közösségnek, szervezetnek be kell tartania!
A szövetségnek nincsen lába, se alattvalója, de van szervezete, magja, melyek mindegyikének 
megvan a maga feladata!



A szövetségnek nincsen se eleje, se háta, se vége, se hossza, de van szövete, mintája, melyet 
ezernyi szállal fonnak keresztbe-kasba, körbe-körbe, karikába!

A szövetség egységes, de véletlenül sem egyforma, mert egészségesen más benne minden, ami 
egyben van és nincsen benne kettő, ami egyugyanaz.
A szövetség egységesebb, mint bármi, amit elképzelsz, legyen az pont, vagy gömb, vagy más 
forma, mert égi lélek szövi egybe, ami ha nem is látszik, mégis csak van, ami erősebb, mint bármi, 
amit fel- vagy megfoghatsz, a lélek tartja egyben, a lelkiismeret, ami mindig mindenhol jelen van.
A szövetségnél nincs egységesebb, mert nem együgyű és nem oktalan, mert minden 
szövetségnek oka, célja és következetesen egyértelmű módja van.

A szövetségben minden mellérendelt, felette senki, azaz mindenki felett is csak egyetlen van. 
Egyetlen minden, a minden, aki minden szövetségesben jelen van. Megoszlik minden, azaz semmi 
sincs egyben, azaz megoszlik az is, ami egyben van. A szövetség alulról épül, mert mindenki alul 
van, azaz senki sincs felül, ha mindenki mindenki mellett van.

A szövetség az szövetség. Tagjai közt senki sem arctalan. Sem cím, sem zászló nem tartja 
egyben, de összecsomózzák az elvek és tettek, s a lelkesítő gondolat, hogy tudja, hogy érzi, hogy 
senki és semmi sincs veszve, hogy magában semmi és egymaga senki sem maradhat.

Csak az elvek legyenek Fejérek! Csak Fejér alapok maradjanak!

Válasz 

czjo50freemail.hu
(József, 2011.01.06 13:42) 

Nagyon, egyet értek!A mai fiatalok nagy része nem ismeri a TISZTELETET!Csak hallott róla!
Persze ez nem csoda!Pedagógusok helyett, tanítók és tanárok tevékenykednek, mert valamit 
csinálni kell!Persze nem mindenki ilyen a pályán, de kivétel erősíti a szabályt!Az időseket sem 
tisztelik!Magyarországon, divat lett az idős emberek agyon verése.Az elkövetőkre a törvény 
szigora súlyt, kemény 3 évvel!Talán megfontolandó lehetne, újra nagy léptékű szervezést indítani, 
úgy a Cserkész, mint a Levente mozgalom felélesztésére! Aki, Velünk,Nem Ellenünk! 

Válasz 

Istvánnak
(Adrienn, 2011.01.06 12:02) 

Látom, tisztán látod, mi folyik itt..
Igazad is van. Nem mondom, hogy zsebre tett kézzel kell várni.
Én azt látom, már vannak szabad földek..Csór polgármestere és Nógrádsáp környéki 
polgármesterek konkrét területeket ajánlottak, csak a közgyűlés körülöttük még nem olyan tudatos, 
mint a vezető..ezért olyan "projektet kell írni a földek kikérésére, az elhagyott önkormányzati 
épületek ingyenes átvételére, ami visszautasíthatatlan ajánlat. Ezeket a programokat 
kulcsszavakkal kell ellátni. Ha azok a szavak benne vannak, akkor lefegyverzik a bizottságokat. 
Itt már csak egy dolog hiányzik, hogy mindenki megtudja azokat a lehetőségeket, amiket a sok 
szálon futó ébredett testvéreink már két éve alaposan előkészítettek...
Köszönet ezért az oldalért, itt sok fontos hír van.. de túl sok egyéb oldalt is látok, és még mindig 
nem tudnak egymásról az emberek eleget..
"Pedig mondom néktek, nagyszerűen összetalálkoztok a napokban egymással, és úgy fogjátok 
érezni, rég elvesztett testvéreiteket látjátok egymásban viszont."
Ezt kívánom Neked is István, hogy vegyen körül az a közösség a mindennapjaidban, akikkel 
biztonságot tudtok teremteni magatok körül..majd ha ezek a csoportok úgy alakulnak ki, hogy 
egymástól sem tartanak, hanem bizalommal kapcsolódhatnak, akkor megnyertk ezt a 
"sakkjátszmát"...
Az biztos, hogy ebben a játékban sem a parasztjainkat, sem egyetlen "csapatjátékosunkat" nem 



veszíthetjük el, úgyhogy biztosítanunk kell a szószólókat..különben mártír feladat 
megmutatkozniuk, mert azonnal rájuk lépnek...Ha meg nem jönnek elő, akkor meg nem haladunk 
előre..

Látod, én nem vagyok jó sakkozó, de közöttetek vannak jók!!! 

Válasz 

Anemzetert!
(Istvan, 2011.01.06 01:31) 

Kedves Adrienn!

Te biztosan jo "sakkozo"-nak gondolod magad.Szerintem is az vagy.
Mondjuk a masik oldalon az ellenfel maskeppen jatszik,
mint ahogy Te elkepzeled.Mit tennel?
Vagyis: 1.Nem figyelsz oda,mert elveszi a figyelmedet es tologatja a babukat.
2.Ellopja a babukat.
3.Leitat,elkabit Teged.
4.Vagy legrosszabb esetben megol.
Nem lesz idod magyarazkodni,egyezkedni,mert
nem tartja be a szabajokat!
"Mindenkit a sajat fegyverevel lehet legyozni!"
Az ellenfel ezt is tudja,mit teszel?
A kerdes es a pelda tul primitiv,akkor hagyd figyelmen kivul.
A masik,ha lenne megmuvelheto foldunk es lennenek erdemleges epitkazeseink,mar regen ott 
lennenk!
Most csak rabszolgak vagyunk!
Akik minket felrevezetnek es becsapnak okosak,de
romlottak.Betegek es meg fertozoek is!
Josaggal ellenuk nem ersz el semmit!De,.. azt,hogy kihasznaljak azt is.Legyenek Szentjeink,de 
kellenek a vedoik is.Egy egeszseges immunrendszer,ahogy a termeszetben is.Nem kell ettol 
okosabbnak lenni! Le kell gyoznunk a betegseget,ami megtamadott minket!
Joe I. Wolfy-nak egyebken az utobbi hozzaszolasat
koszonom,mert remenyt adott!

Udv.: Istvan 

Válasz 

Hang
(Adrienn, 2011.01.05 21:31) 

Az A-B tervet leírom e-mailben szívesen--
Én azt a feladatot kaptam,hogy a 0-14 éves korosztályhoz állítsak segítő intézményeket, találjam 
meg a személyzetet..Így érünk el a családhoz, a szülőkhöz is..De célzottan ,minden korosztályt 
kezelni kell..
Mit mondjak..2003 óta épphogy egy lépést haladtam... :( közben az én rezgés szintem is föl-le 
ugrált, rángatva az esményeket..múlt évben juthattam el két segítőn keresztül egy nyitáshoz,azóta 
legalább a sajátomat bírom tartani, ennek eredménye vagytok ti...

Annyit voltunk már odalenn, hogy az általad ismertetett ideális eljárás rendhez nehéz 
alkalmazkodni-- A TERV alapja persze ez volt,egyszerre emelni--de nem sikerül egyszerre ébredni, 
sőt az életemben vannak olyan rendezvények,ahová teljes nyugalommal megyek,hogy most akkor 
jól fogunkelőre haladni végre--mégis két napig pucolkodok utána...Itt valami nagyon nem oké

Felhigították az elmúlt 10 évben a szakrális ébredőket, bekaptak sokan olyan áramlatokat, ami 



félig kikészítette őket, de a velük érintkezőket mindenképp megakadályozta,hogy feljebb tudjanak 
emelkedni.Sokan a sima hitetlenek mellett,még fel is veszik a harcot...élesben..
le lett e lett járatva a spirituális oldal..
Így aztán nehéz teljesíteni az eredeti megegyezés szerinti lépéseket.Nem tudom, hogy lehet ezt 
innen , erről a pontról helyre billenteni..
Bizony én is látom, a nyiladozó "földön túli" képességek hatására elferdülnek a fő irányok-- az 
egyének valahogy elfelejtik közben, hogy ez nem a személyi igazolvánnyal rendelkező énjüknek 
az érdekét szolgáló erő....Nem az egyénit kell emelni, hanem a közöset...

Tudnék oldalakat írni , Kedves Sound,tiszta az erőtere, itt sok csodát látok, örömömre lenne , ha 
együtt dolgozhatnánk. 
Én leginkább fordító-gép vagyok, erőterek magas rezgésétől függően tudok üzeneteket lehozni,de 
mostmár türelmetlenül vágyom a tettekre...a tényleges haladásra-
Nem lesz egyszerű innen végig vinni,de tudom,hogy Te is kitartasz, mert ezért vagy itt... 

Válasz 

Meghívó, Neked
(Törpapa, 2011.01.05 21:29) 

http://szkszhu.szksz.com/Meghivo11010809.html 

Válasz 

(Adrienn, 2011. 01. 05. 16:14)
(sound, 2011.01.05 20:38) 

Bocsánat, de nem értem.
Milyen A meg B tervről van szó?

>>>

(Adrienn, 2011. 01. 04. 02:42)

Megint előre küldöm bocsánatomat, de több évtizedes tapasztalatom, hogy egy nemzedéket, nem 
szabad jobban felemelni és kiemelni. és a fejlődés alapjául ezt az egyet kitenni, a társadalomban 
élő négy nemzedékből, mert ez olyan nemzedékek közötti konfliktusforrást indít el, mint ami 
jelenleg is zajlik a társadalmunkban a kommunista társadalmi tagozódás és munkamorál miatt. 
Egy társadalomban három nemzedéket kell párhuzamosan az új hatásoknak kitenni, mindegyiket a 
fejlődési szintjeinek minimuma szerint, különben az egyik nemzedék visszahúzó hatással lesz az 
alatta lévő nemzedékekre. 
Hacsak három domináns, élő nemzedékkel számolunk társadalmunkban, akkor is megfontolandó 
lenne, amiről beszélek, mivel a gondolati és a morális fejlődés nem egysíkú és nem vonalalakzatú 
megjelenési forma, hanem egymás mellett, vagy/és fölött elhelyezkedő kordináták szövevénye.
Bocsánat, hogy beleszóltam. 

Válasz 

Tükrök
(Adrienn, 2011.01.05 16:14) 

Tisztelt Joe I. Wolfy!

Az Ön energia-szintjén a gondolat-valóság vonal igen rövid időt enged az itteni idő szerint...arra 
kérem fussa át ezeketa sorait még egyszer...

"amikor fizikai síkra lép a magyar nemzet kiirtása."
kérem tisztelettel,tegyen mellé írásban( materializált gondolati sík) valamilyen oldó gondolatot...



Továbbra is ragaszkodunk az "A"-tervhez
Ön,és István is a "B" tervet boncolgatja.

Elmélet, még az utolsóórában vagyunk..Ön is érzi...
Legalább próbálják meg...tudom,ez az életük az erőszakról szól..már kiskortól..de, ebből kilehet 
lépni..itt vannak az ősök, a szakrális igaz tanítók..Ők segítenek feljebbről ránézni erre az 
örvényre...

Remélem érti miért kell írnom erről

Válasz 

Erőszak
(Adrienn, 2011.01.05 16:04) 

Tisztelt Egybegyűltek!

"szakrális oldalon pedig most alakul a mag"..amennyiben elérhető halló távolságban van az a 
szakrális MAG, kérem egyszer utoljára hallgassák meg, a legbölcsebbeket!!
Ha IGAZ az IGAZ,akkor ők tisztábban mondják el Önöknek,miért nem lehet most ezt a menetet' 
fizikai erővel, erőszakkal megnyerni''''

Ez a Föld nevű bolygó minden összecsapás során csak veszített...

Nem azért jöttünk össze,és nem azért van annyi tanult Dr közöttünk jogi és egyéb e-világi 
ismerettel, hogy megint egymás ,...a testvér a testvér ellen... a még felnem ébredt , angyal-bőrbe 
bújtatott zombi agymosott katonákkal szemben lépjen fel bárki is...

forradalom...persze..szellemi forradalom...

Belső,intenzív,előre mutató legális átalakítás.

-------------------
Aki harcolni akar,menjen ki a földekre és az építkezésekre elfáradni a munkától..egyből kitisztul a 
feje...

Tiszteletem továbbra is mindenkié,aki tesz...
Az hibázik ,aki tesz,aki megmozdul...
A hibák,hibás gondolatok azért vannak ,hogy helyre tegyük őket...

Válasz 

Minden magyarnak
(Joe I. Wolfy, 2011.01.05 09:19) 

István, és mindenki!

Két éve teszem ami tőlem telik. Nemes társaimmal szervezzük a közösségeket, tehát a Fejérekkel 
is szövetségre lép(t)ünk. Ezen túlmenően, a Bajnai, és a jelenlegi kormánynak is nyújtottunk be 
követelést, továbbá jelenleg is válaszra vár egy közérdekű bejelentésünk. Jogi alapon mindent a 
Magyar Történeti Alkotmányra, mint hatályos erkölcsi alapra támaszkodva működünk, szakrális 
oldalon pedig most alakul a mag. Harcoló egységeink kiképzés alatt, technikai felszerelésük 
folyamatban.
Bár úgy tűnik, csak a szájamat jártatom, ennél többet tudok felmutatni. Ezen a honlapon azért írok, 
hogy felhívjam a figyelmet az olyan kísérletekre, ami újra és újra zátonyra futtatja a magyar hit, 
erkölcs és cselekvés igaz akaratát.



Igen kedves István és mindenki! Próbálom kivezetni a magyart abból az erkölcsi és fizikai 
mocsárból, ahova taszította egy magát kiválasztottnak hazudó, parazita faj. Itt, ezen az oldalon is. 
De, valakinek meg kell mutatni a feketét is, és ha a nem áll össze a kép, késő lesz akkor 
gondolkodni, amikor fizikai síkra lép a magyar nemzet kiirtása.

Minden magyarnak tisztelegve:
Joe I. Wolfy 

Válasz 

Anemzetert!
(Istvan, 2011.01.05 05:06) 

Joe I. Wolfy!

"Mert a magyar közösség tudja, hogy kinek mi a feladata. Lásd az 1956-os népfelkelést."

Nem ezen kellene munkalkodni,hogy kozosseget alakitsunk,mint hogy a masikat kritizaljuk?
"Sok beszednek sok az alja!"
Az emberi gondolkodas folyamatahoz:
Azt irtam,hogy irasa inkabb uszito es eszembe sem jutott a magyar gyulolet.
Az agymosassal kapcsolatban meg nem hiszem,hogy nalam ez vegbement volna,mivel 2001-tol 
tavalyig
a tengeren tulon tanulmanyoztam az ottani eletszinteket,ez nem azt jelenti,hogy nem kovettem a 
hazai esemenyeket.Amit meg itthon most tapasztalok,az
elkepeszto!Kiszolgaltatottsag,megfelemlites,felrevezetes,fenyegetettseg stb. Fuldoklik a Magyar!
Az ilyen es hasonlo tudasu magyar embereknek,mint On,kikellene vezetni a nepet a mocsarbol!
Adjon alternativ megoldast a kerkedes helyett!
Sokan gondolhatnak a forradalomra,mit emlitett.Azt gondolom jo peldanak szanta.
Szervezze meg,vagy csak azokra kivancsi akik hajlananak ra? En nem tanultam konyvbol az 
emberi gondolkodas modot,hanem tapasztaltam.
Sok sikert!
Istvan 

Válasz 

Magyarokat Nemesítő Oskolák nyitása
(Adrienn, 2011.01.04 23:50) 

Kedves Érdeklődő!

Küldtem választ az adott e-mailre.Az Alapítvány székhelyére sok felszerelést halmoztam fel,szinte 
azonnal ""lehet kis központot berendezni. 
Segítek,amiben csak tudok, hogy mielőbb kézzel fogható eredmény legyen, azaz ténylegesen 
megnyílhassanak gyermekeinknek azok a kapuk, amin belépve megkaphatják a fejlődésükhöz, 
jólétükhöz szükséges világi , és szellemi táplálékot.

Köszönöm,hogy kérdezett

De a többiekis kérdezzenek...legyen ez egy széles körből támogatott kezdeményezés. 

Válasz 

Toronto,888 Davenport rd.Can.
(Horváth István Nimród, 2011.01.04 21:43) 

Bene Gábor egy zseni,még nem láttam rosszat vagy nem nemzethű munkát tőle.



Meg kell szivlelni a mondandóit és okvetlenűl számontartani mint nemzethű vezetőt. Szeretettel 
Horváth István-Nimród. 

Válasz 

Gyermekcentrum
(Joe I. Wolfy, 2011.01.04 18:18) 

Kedves Adrienn!

A megadott URL-ek nem működnek, illetve szétesik a lap, semmilyen elérhetőséget sem lehet 
megtalálni rajta.
Kérem, az alábbi címre küldje el elérhetőségét:
matyi99@yahoo.com 

Válasz 

Reflexiók II. rész
(Joe I. Wolfy, 2011.01.04 18:12) 

Ezen túlmenően, tudományos munkáimban az emberi gondolkodás folyamatát modellezve (az 
erről szóló könyvet digitális formában szívesen rendelkezésre bocsájtom), elégségesnek érzem a 
felkészültségemet arra, hogy kiszűrjem a tiszta szándék közé kevert csalárdságot.
drbenegábor munkáját nem vitatom, valóban elismerésre méltó. De nem elégséges és nem tiszta 
ahhoz, hogy egy nemzet szolgálatába állítsa. Ne írjon alaptörvényt az, aki például a magyar címer 
jelképeinek magyarázatát sem ismeri, mert bár lehet a szándéka jó, ha nincs tisztában a pl. a 
három halom egyikén ülő háromágú korona jelentésével, nem tudja miről beszél. (Remélhetőleg 
már utánajárt ezeknek.)

Továbbá, és ez a saját véleményem, nem a közjogot kell a közbeszéd tárgyává tenni, nem a jogi 
útvesztőbe kell becserkészni a józan magyar paraszti észt, hanem azt megmutatni, hogy minden 
magyar ember igenis génjeiben hordozza a tudást, és ha visszatér ősei hitéhez, a három az 
igazság és egy ráadás tiszteletéhez, akkor nincs szüksége gazdasági ismeretekre, amiben 
előírják, hogy mikor és mennyit kell adózni, milyen és mennyi nyilvántartást kell vezetni a 
tyúkokról, a trágyáról, a cefréről, és még ki tudja miről, a fejlődés-kényszer öngyilkos csapdájába 
hajszolva a nemzetet. 
Mert a magyar közösség tudja, hogy kinek mi a feladata. Lásd az 1956-os népfelkelést, amikor a 
vidéki magyar kérés nélkül szállította Budapestnek az élelmiszert. De még ha kérték is, 
ellenszolgáltatás nélkül végrehajtotta azt, amit az ösztöne sugallt.
Nos, kedves István, ha ez oka lehet a magyar-gyűlöletnek, akkor attól tartok, hogy önnél nagyon 
hatékony volt az agymosás. Felhívom szíves figyelmét kedves István, hogy ez nem az ön 
minősítése!

drbanegábor
Látom, hogy szemezget az írásaimból, csakhogy a mondatfűzése továbbra is árulkodó. Dolgozzon 
tovább, de munkáját előzze meg hosszas tanulási folyamat. Mert a közjog ott kezdődik, ahol IZ-
TEN véget ér. Márpedig a Magyar Történeti Alkotmány IZ-TEN-nel kezdődik, és IZ-TEN-nél ér 
véget.

Tisztelegve minden magyar előtt,
Joe I. Wolfy
személyesen 

Válasz 

Reflexiók I. rész
(Joe I. Wolfy, 2011.01.04 18:10) 



Miután néven szólíttattam, kénytelen válaszolni.

István!
Sajnálom, hogy megint útmutatót kell állítanom a gondolataim mellé. Nem az oktatás ellen, hanem 
a sugalmazott cél ellen ágáltam. Az ájtatos szövegbe bujtatott gyalázat ellen, amiben magyart a 
szegénység elfogadására ösztökéli, amelyben okítani akarja a rabló-gazdaság, a pénzuralom 
csalásait annak a nemzetnek, amelyik vérében hordozza a természetgazdaság, a nyelv, a 
tudomány művelésének minden szépségét és igazságát.
Akkor, amikor a gyűjtött magyar népdalok száma 300ezer feletti, miközben a pl. a német 
katalogizált népdalok száma 6ezer, vagy amikor bizonyított, hogy a magyar nyelv az emberiség 
ősnyelve, és a TAMANA szerint öt földrész 184 országában hétezer olyan 3-4-5 név-elemből álló 
név+szerkezetet (társ-név+képletet) gyűjtöttek eddig össze, melyek alakszerkezeti AZONOS 
PÁRJAI itt vannak a Kárpát-medencében (is).
Félreértett kedves István és mindenki, aki uszításnak, megosztásnak, vagy bomlasztásnak fogja 
fel azt, amit írok.
Talán vegye észre a hozzászólásban azt, hogy az érvek valamilyen háttérre utalnak. Olyanra, ami 
elegendően mély ahhoz, hogy az idegen befurakodó szándékot képes leleplezni. drbenegábor 
írásait és alaptörvényét sokszor végigolvastam, ugyanakkor számolatlan magyarul, örményül, 
arabul ógörögül, latinul, és fordítói segítséggel kinaj (nem kínai!) nyelven írott dokumentumot 
áttanulmányoztam, ami a magyar nemzet történeti alkotmányával összefüggésben lehet. 

Válasz 

Mitől is fél az alkotmányozó hatalom?
(drbenegabor, 2011.01.04 05:07) 

Mitől is fél az &#8222;alkotmányozó&#8221; hatalom?
Ha abból indulunk ki, hogy Magyarországnak nincs írott Alkotmánya, akkor bár igazat is mondunk, 
de mégis csúsztatunk! A szokásjog ugyanis ezerszer erősebben él az emberek szívében-lelkében, 
mint az írott. Főleg, ha emberek érdekeivel ellentétes hatalom által születik meg a leírt jog, s 
egyúttal ezen jog felszámolja az igazságosság maradékait is. A magyarságnak azonban 
évszázadok &#8211; ha nem évezredek óta &#8211; létezik alkotmánya. Olyan, amely sohasem 
szűnt meg, tehát ma is érvényes! Csupán nem érvényesülhet, mert a létét tagadták le, illetve ósdi 
és poros minősítéssel szeretnék a lomtárba tenni. Éppen úgy, mint ahogy a nemzet létét és 
kultúráját is szeretnék szégyellendő, avítt, régiségnek bemutatni, s a multikulturális csalást akarják 
a helyébe gyömöszölni úgy, hogy ne is keresse a következő generáció a saját identitását, mert 
helyette ott lesz számára a globalizáció &#8222;csodája&#8221;!
Az igazi magyar alkotmány tehát örök, mert az Isteni vagy természetjogi, s nem emberi alkotás, de 
nem is tévedések vígjátéka, s nem egy kísérleti ál-alkotmány, amit most terveznek a számunkra 
szorgos, de nem dolgos globalista kezek. (A globalista kezek = a jóságosra és szükségszerűre 
maszkírozott tőke, amely korlátlanságában már a világuralmat és az emberiség létszámának 
drasztikus csökkentését tűzte a zászlajára! Utóbbinak eszköze a jóléti állam felszámolása!)
Ma csupán arról szól a vita &#8211; amely valójában parasztvakítás &#8211;, hogy miként lehet 
megszabadítani egy nagy múltú országot az alkotmányosságától, amelyet már a bolsevik 
megszállás előkészített, s a globális pénzügyi megszállás már sikerrel továbbfejlesztett, végül a 
nemzetinek álcázott kormány fog befejezni!
Már nem érdekli a hatalmat sem a kétkamarás megoldás, sem az államforma, sem a szuverenitás 
egyedien magyar gondolata, sem a Regnum Marianum. Helyette tudományos konferenciákat 
rendeznek, internetes portálokon fogadják az őrültebbnél őrültebb ötleteket a jogrend feljavítására, 
s a valódi Szentkoronás lelkület, egyre jobban eltűnik a magukat prófétának gondolók zsebében. 
Eltűnik a termőföld is, felvásárolják az ivóvizeinket is, s az utánunk következő magyar 
generációknak semmi sem marad, csak a visszaszerzés fájdalmasan keserves lehetősége. 
Kifosztottuk utódainkat és nem becsültük meg elődeinket. Mit érdemel az a bűnös, akinek mindezt 
köszönhetjük? Mit érdemel a gyáva nép? S mit az a nemzet, amely nem volt képes a népet 
győzelemre vezetni abban a harcban, amely a saját nemzeti örökségéért folyt? Mit érdemlek én, 
aki a közjogi gondolkodást akartam csupán visszaállítani? Tisztán a Szentkorona értékrendjét 
akartam, minden egyénies beavatkozás nélkül úgy, ahogyan az amerikaiak is feltételül szabták a 



magyar kormánynak a visszaadáskor: kerüljön a korona az őt megillető helyre! Ám ez a hely nem 
múzeum, de nem is parlament, hanem a magyar közjog csúcsa, ám az embertől is óvni szükséges 
főhatalom alanyaként!

Válasz 

Gyermekek 0-7 éves korig majd feljebb
(Adrienn, 2011.01.04 02:42) 

Kedveseim!
2003 ban építész létemre megszállt az ihlet"
Arról szólnék, hogy 2003 ban alapított oktatási tevékenységre bejegyzett alapítványomat 
szeretném nektek ajánlani...
némi bemutatást a www.gyermekcentrum.com lap ad..bár a székhely átkerült azóta Csórra, 
Kuratóriumi Elnököt, kuratóriumi és Felügyelő Bizottsági tagokat most váltunk..váltanánk..

"Az Alapítvány abból a célból jött létre, hogy a felnőttek létért való küzdelme során a gyermekek ne 
nélkülözzék a szeretetteljes gondoskodást.

....-.- megteremtsük az anyagi és eszmei feltételét annak, hogy a következő generáció egy 
teljesebb, elégedettebb gyermekkort tudva maga mögött kiegyensúlyozottabb, egészségesebb 
életet élhessen.
Felelősségteljes feladat ez, hiszen a családdal együttműködve részt veszünk a következő 
generáció nevelésében. Éppen a legfogékonyabb életkorukban foglalkozhatunk a gyermekekkel.

Ezt a körülményt is szem előtt tartva folyamatos emberi fejlődésre ösztönöz ez a pálya. Az egyéni 
életutak során letisztult értékrendet, személyiség-formát nyújthatjuk át az éppen nyiladozó 
kisgyermeknek.Lehetőséget kell adnunk a gyermeki egyéniség kifejlődésének, de stabil segítő 
hátteret állítunk, amihez képest már egyszerűbb megtalálni, járni mindenkinek a saját útján.

Mottónk: &#8222;Az új nemzedéken keresztüli társadalom-fejlesztés.&#8221;Gondozói gárdánkat 
is ennek szellemében választjuk, csak öntudatos szeretni képes,&#8221;egész&#8221;-séges 
emberekkel dolgozunk.""

-.-

Sok évig próbáltam az eszmét, az alapprogramot számos csapattal vinni...Sokan üzletet láttak 
benne, saját céget alapítottak..Pillanatnyilag Szarvason üzemel egy játszóházunk, és a Csóron 
nyíló családi napközinek a gondozóit a Tündérvár nevezhette ki, mert a Kistérségi Társulással 
folyó tárgyalásaink során segítettem nekik a csóri helyszín felújítási munkálatait megszervezni)

Az Alapítvány könyvelése, adóügyei úsznak,

Gárdony város önkormányzati épületének felújításából 1 millió forint jár nekünk vissza, a per most 
folyik, bizonyított tiszta ügy, számlával , szerződéssel igazolt .

Szeretném átadni valakinek a magyarországi kisgyermekellátási rendszerben szerzett tudásomat, 
---családi napközit igen egyszerűen lehet nyitni ....állami normatíva is jár hozzá--a siralmas óvodai 
és bölcsődei helyzetet látva, és a gyermekek iskola utáni csellengése kezelésére nagy kereslet 
lenne rá--

http://02efefa.netsolhost.com/WordPress/ ez is a mi oldalunk, csak kicsit ""széttesve--
az Alapítvány anyaga, eddigi szakmai programok, dokumentáció nálam van, ( pontosabban a 
székhelyen otthon) átadnám..



Ha bárkiben megmozdul valami "vezérhangya" várom szeretettel..én belefáradtam ..tettek 
kellenek-- 

Válasz 

Anemzetert!
(Istvan, 2011.01.04 01:44) 

Joe I. Wolfy!

Ez a hozzaszolas minden volt csak epito jellegu!
Nekem fajtak dolgok a hozzaalasoddal kapcsolatban.
-A Magyart nem kell tanitani?
-Genjeiben mar benne van a tudas?
Na az ilyen felsobbrendu gondolatokert utalja meg egyik nep a masikat!Utalnak meg nepeket!
Inkabb uszito ereje van az irasodnak es ki lehetsz Te,emogott a nev mogott?
Igenis kell oktattni az embereket!
Nem mindenki olyan fortelmesen okos,mint Te!
Foleg a fiatalok!
Szebb jovot Neked is! 

Válasz 

horvathakosbp@freemail.hu
(Horváth Ákos, 2011.01.03 22:33) 

oskola.doc-- 

Dr. Bene Gábor: Magyarokat Nemesítő Oskolát kell indítanunk!

Olvasom az ismét felmerült nemzetmentő gondolatot gondolatot, és a dolog most is szükséges 
lényegével teljesen egyetértek. Jó vita alap. Ezt bizonyítja a hozzászólások vegyes indulata. 

nincs cím
Igen. Nem kell meghatározó módon az amerikai példa. Gondolom csak azért került az írásba, hogy 
lássuk, az amerikaiak is kezdik tömegesen észrevenni és főleg ellenezni amerika gyarmatosítását. 

Üzenet a cikk írójának
Jó, hogy van Atilla király népfőiskola, DE nem igazán hatékony, lényegében egy zártkörű klub. 
Megnéztem a honlapot. Három éve működnek, ennek ellenére az elhangzott előadások menüpont 
üres, &#8222;szerkesztés alatt&#8221; nevű álságos szöveggel zárja el az okosság széles körben 
történő terjesztését. Az Atilla király népfőiskola ugyan ingyen adja az okosságot, de keveseknek, 
és az ajánlott irodalmat meg kell venni. Ez a hely ahol a tanárok a könyveikre vevőket toboroznak? 

Budapest
Hol okosodhatunk, és főleg milyen költséggel? Igen, jogos kérdés, é erről nem szol a bevezető 
írás. Az Atilla király népfőiskolán kívül van más lehetőség is. A Dobogó Mitikus Magyar történelem 
alkotói közösség, akik magyar tudást a két hollós kiadó igen drágán méri. Néhány éve Pap Gábor 
kb 10 részes előadás sorozatot tartott a MOM-ban. Elmondta ingyen teszi, és elvárja ezzel a 
tudással senki ne üzleteljen. Ennek ellenére a hollósban a DVD lemezek többségét 5eFt áron 
kínálják. És nagyon sok DVD van ami a honlapon nincs közzétéve. Igaz van sok szabadon 
letölthető előadás is http://www.dobogommt.hu/dobogo/main.php?



op=irasok&kat=20061109194311
Sőt itt működik a Vezér TV. Sajnos kiszámítatlan a műsorrendjük. Egy napon belül képesek több 
órát késni. Vagy közvetítik X szerző Y előadásának Z. részét, de mikor volt a Z-1 és mikor lesz a 
Z+1 arról nincs hír. És Molnár V Józsi bácsi elmondja a TV-ben dörgedelmeit, miszerint az éjfél 
előtti néhány órás alvás az egészséges, és ezt hajnali kettőkor közvetítik! 

Bölcsődétől egyetemig aztán magyarul?
Elvileg igaza van. Van állami iskola hálózat, tehát miért kell a fészerbe menekülni? Mert a szavazó 
fülke forradalom után csak a Viktor- és nem magyar szívű I. József apostoli Szent királyunk! került 
a trónra.
Megnéztem a hivatkozott FUSZ cikket. Az utaló forrás (Pauler Gyula: A magyar nemzet története 
az Árpád-házi királyok alatt, 1893. II. kötet, 300. oldal) 
Az én reprint kiadásom II/300 oldalán ugyan le van írva IV Béla neve, de egészen más 
vonatkozásban, ugyanis itt már V. Istvánról van szó. A Jolánra való utalást II/241. oldalon találtam, 
akit 1257-ben Boleszló, a Nagy Lengyelország vitéz fejedelme vesz nőül. És az egész IV Béla 
részben nincs említés a tatár ági békét alapozó házassági kilátásokról, az ezzel összefüggő IV. 
Sándor pápai levélről sem. A pápa neve csak az 1.000 számszeríjász megtagadása okán van 
leírva. (II..233) 

Oskola, de mi az igazi célja?
Gondolom, abban teljes az egyetértés, miszerint ezt nem, DE a mit igen esetében igen csak nagy 
a vélemény különbség. Tehát a cél a nemzeti közmegegyezés kialakítása. Ennek eszközeiről és 
módszereiről kéne oskolázottabbnak lennünk. 

Válasz 

Oskola, de mi az igazi célja?
(Joe I. Wolfy, 2011.01.03 12:16) 

Oskolát akar indítani egy jószándékú(?) ember.

Magyarok!

Már megint "osztják az észt", pedig már régen rájöttek, hogy a magyar nemzet génjeiben hordozza 
a tudást.

Megkérdeném, hogy mi köze a magyarnak bármilyen amerikai mozgalomhoz? Már megint mit 
akarnak a magyar torkán letolni, felűről megmondani, hogy mit is akarhat?
És mit is jelent "...a globalista jövő kihívásainak kívánunk vele megfelelni..." fordulat? 
Mit is akar tanítani: "gazdaságfejlesztést és a modern pénzügyi ismereteket", amikor a magyar 
kezéből erőszakkal kitéptek minden gazdasági erőforrást! Amikor kamatspirálba hajszolták magyar 
pénzügyet!
Miért nem természetgazdaságot tanít, amit a legeldugottabb tanya magyar földművelője nap mint 
nap művel? Miért nem az ősmagyar hit, az anyajogú társadalom egyisten hitét tanítja, amiben nem 
a pénz istene, hanem az anyag és a tudat kölcsönhatásának törvényei mutatják a fejlődés helyes 
irányát! 
Irodalmi és alkotmányos jogtudatról beszél? Amikor a magyar az ember ősnyelve, és a föld 
legszebb verseit, írásait magyar nyelven írták, meg amikor idestova 61 éve alkotmányos zűrzavar 
uralja a magyarok magyarság-tudatát, és bene gábor ellenjegyzésében olyan alaptörvényt 
erőszakolnak, amelyben a természetjog, a hit, és erkölcs nyomokban sem lelhető fel?
Milyen alapon merészeli sugallni, hogy "...itt szegényen is mennyire teljesnek lehet érezni az 
életet..."? Sulykolva, hogy a magyar szegény, és kisebbrendűségében is jól eléldegélhet?

Végleg lehullott az álarc bene gábor!

Nemes embereket gyűjtene egy nemtelen ügy véghezvitelére. Vésse az agyába: a magyart nem 
kell tanítani! A magyar pontosan tudja mit jelent a három igazság és a ráadás! Még ha fegyverrel 



fogják is be a száját, ha átkényszerítik a tűréshatáron, csak Isten lesz irgalmas az ellenségeihez!

Azt kell a magyarnak megmutatni, hogy mit hazudtak el előle, mit raboltak el tőle, és mit akarnak 
rájuk kényszeríteni immáron több mint 1100 éve!

Az ősi magyar alkotmányosság szellemében, a három igazság és a ráadás az, amit újra kell 
tanítani:

a lét igazságát,
a birtok igazságát,
a cselekvés igazságát,
és a lélek önkorlátozó igazságát.

A négy őselem igazságát, amiben Isten az ember gondjaira bízta a Földet.

Nos, bene gábor doktor, védje álláspontját, de ne a magyar fajtól idegen jogra hivatkozva! 
És ne tévessze szem elől! 
Joggal szembe csak kötelem állítható!

ön most szólt. Szavából a felsőbbrendűség, az uralni akarás, a harácsösztön világlik. A munkája 
nagyságát nem vonom kérdőre, ám célja homályba rejtve, nem magyar érdekű. Ne feszítse tovább 
a húrt, vagy hallgasson el, vagy számoljon azzal, hogy Isten előtt semmi sem marad kendőzve.

Joe I. Wolfy

Válasz 

Bölcsődétől egyetemig aztán magyarul?
(Attila Isten Ostora, 2011.01.03 09:48) 

Ez itt Magyarország! Itt nem kell honosítani a magyart! Talán összetévesztette Izraellel 
országunkat.
Titkolt királyság vagyunk! Árpád-házi királlyal.
http://www.heol.hu/galeria/45389
Vannak iskoláink, média. Csináljunk a fészerben a magyaroknak ismertetőt? Azt már nem! Az 
idegenszívűeket kell a fészerbe tenni és nem az iskoláinkba, médiába! Mi meg tanuljuk meg:
http://www.fusz.hu/index.php?op=full2&q=12408
azt, hogy van királyunk, magyar szívű I. József apostoli Szent királyunk! 

Válasz 

Budapest
(Joli, 2011.01.03 09:09) 

Hol lesznek ilyen okatasok es mennyiert ?

Udvozoljuk a gondolatot mert nagy szukseg van ra. 

Válasz 

Üzenet a cikk írójának.
(Lenhardt Ibolya, 2011.01.03 09:06) 

Nagyon tetszik a nemesítő oskola gondolata, valóban erősíteni kell magyarságtudatunkat. Szíves 
figyelmébe ajánlom a már harmadik éve működő Atilla Király Népfőiskolát, ahol ezt tanuljuk. 
Nemcsak Budapesten, hanem az országban jó néhány helyen létezik ez a tiszta tudásforrás. 



Válasz 

(nincs cím)
(sound, 2011.01.02 15:45) 

Kedves Bene Gábor!

"Az egyik a ráadáskarrier, a másik a kulturális kreatívok hálózata."

Ezt a részt bátorkodtam kiemelni, mert sajnálatos lenne, ha amerikai mintát vennénk alapul, 
olyanra, ami van magyarban is, mégpedig az erdélyi "falugondnoksági szolgálat". :(
Több évtizedes megfigyelésem, hogy a magyarságba nem mindent lehet átültetni. Hasonlóan igen, 
de mindet magának kell kiforrnia, saját rendszere szerint. Az USA egy teljesen más világ, teljesen 
más törvényi és adományrendszeri felépítéssel. Megjegyzem a magyar jogszabályokhoz 
viszonyítva, még a román jogszabályok is jobbak, az ilyen jellegű kivitelezési lehetősékben. 
Egyedül nálunk tiltott talán az egész Eu-ban, a szolidaritás anyagi kifejezése embertársunkkal 
szemben, adófizetési kötelezettsége kihangsúlyozott a magyar adótörvényekben.
A többivel teljes egészében egyetértek, bár egyben rengeteg kérdést is felvet az egész a 
kivitelezés és irányvonal megszabásával kapcsolatban, valamint a szervezeti kereteket illetően...
Egy ilyenben én is szívesen részt vennék mint gyakorló előadó, ha emiatt nem kell 
konfrontálódnom senkivel, vagy semmilyen szövetséggel, egyesülettel, túlmenően az ön által is 
kiemelt pártokat.
A közérthetőség például, nagyon fontos dolog, s más egy vidéki embernek, s más egy városi 
tanultnak... Máshogyan ír az ember egy cikkek sokaknak, s máshogyan szól egy 200 fős falu 
Kultúrházában...

Sok sikert, és áldást kérve kezdeményezésükre: 
sound 

Válasz 
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