
Edit, 2011. 01. 12. 16:46
(Adrienn, 2011.01.12 18:33) 

Mindegyikőnknek van mostanában egy két erő próbája..

de tény , hogy a hírek kezdenek Verőce óta jobbra fordulni. 

Válasz 

"Látom beakadt a horog"
(Edit, 2011.01.12 16:46) 

Nem akartam hosszasan fejtegetni, nem is fogom. Lehet, hogy csak az enyém volt az ördög, nem 
mondta. Alatatásban történt. Egy válságos állapot következményeként. Azt azóta is úgy élem, hogy 
hatalmas küzdelem volt részemről. Más nem segített, nem is segíthetett. Mióta felébredtem is 
küzdök ellene. Egyszer azóta is bizonyíthatóan küzdöttem ellene. Talán sikerrel. Ez egy emberrel 
volt összekötve. Azóta bírósági útra terelődött a története. Ezért bizonytalan a kimenetel.
Jajj, ez nagyon morbitnak hat! Jó ezt is vállalom. Aki akar, mosolyoghat, még hangosan is. 
Ezek után én nem hiszem, hogy ami jön rossz, ne lehetne kibírni. Ki is fogjuk bírni! Még Dengizin 
is. Most mindenhol rossz híreket hallunk, olvasunk. Szerintem mindenre kell figyelnünk, és ha kell 
tudjuk merre kell tartanunk. Tájékozódnunk kell, hogy megtaláljuk a jó irányt. Ha kevés az időtök, 
hallgassátok meg Pap Gábor előadását a Szt. Koronánkról. Feltölt.
Isten velünk! 

Válasz 

Ördög-bördög
(Adrienn, 2011.01.12 13:49) 

Én úgy értettem, hogy Edit a saját Ördöde felett aratott győzelmet.

A sajátunkat mi magunk alakítjuk szerintem, ezért olyan huncutul ügyes...Amennyi figyelmet adsz 
neki, annyi erje van- A kollektív magyar tudatban bujkáló neveletlen feketeség is csak addig 
ugrándozik körülöttünk, itt-ott galibát okozva, amíg nem növünk fel. 

Válasz 

Vége az átoknak
(dengizin, 2011.01.12 08:49) 

Tisztelt Edit! Úgy látom a tudásodnál, már csak a szerénységed nagyobb. Azt mondod 
elpusztítottad az ördögöt. Erre csak Isten képes... 

Válasz 

Vége az átoknak.
(Edit, 2011.01.11 22:11) 

Ez a lényeg. Ezzel már ne is foglalkozzunk!
Az igaz, hogy a jelen még nem kedvezőnek mutatkozik, de én lassan 3 éve találkoztam az 
ördöggel, és már nagyon gyenge volt. Én elpusztítottam. Higyjétek el, nagyon jó korban élünk. A 
kapcsolatot pedig keressétek csak Istennel kitartóan! Meglesz az eredménye. Nem az eszem ment 
el, nem is vagyok jós, de érzem, hogy jó úton járunk.
Persze a racionalitást, a bizonyítékokkal alátámasztott tényeket sem kell megvetni. De már egyre 
több tudós is - ha megfigyelitek - hivatkozik kissé elvontabb dolgokra. Pl. spirituális központ, 
szívcsakra, égi kapcsolat....
Van is alapja KŐBE VÉSVE.



Ugyebár kőbe fontosnak ítélt dolgokat véstek.
Isten legyen velünk! (akkor ki lesz ellenünk?) 

Válasz 

Átok-ami a KÖZtudatban él
(Adrienn, 2011.01.11 01:25) 

Az az érzésem itt épp erről ír Vörösmarty MIHÁLY:

"Boszúlt vihartól űzött kerekén 
Örvény nyomorban, vég nélkül kerengők"

-.-

de aztán feloldja:

"S uralkodjék igazság, szeretet. 
Hogy a legalsó pór is kunyhajában 
Mondhassa bizton: nem vagyok magam! 
Testvérim vannak, számos milliók;
Én védem őket, ők megvédnek engem. 
Nem félek tőled, sors, bármit akarsz. 
Ez az, miért csüggedni nem szabad. 
Rakjuk le, hangyaszorgalommal, amit 
Agyunk az ihlett órákban teremt "

-.-

"Mi dolgunk a világon? küzdeni 
Erőnk szerint a legnemesbekért.
Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. 
Ha azt kivíttuk a mély süllyedésből, 
S a szellemharcok tiszta súgaránál 
Olyan magasra tettük, mint lehet,
Mondhatjuk, térvén őseink porához: Köszönjük, élet!
áldomásidat, 
Ez jó mulatság, férfimunka volt! "

(1844)

Gondolatok a könyvtárban

Joe I. Wolfy juttatta eszembe a végsort--Bocsánat,hogy kiragadtam e csoda versből részeket--
Olvassák el szórol szóra ..Döbbenetesen erős fontos üzenet...a MÁNAK

ezekkel az utolsó sorokkal fel lehet a KÖZ-tudatban élő átkot oldani... 

Válasz 

Turáni átok ami nics és mégis van...
(Joe I. Wolfy, 2011.01.10 16:12) 

A turáni átokról nem tudok biztosat, de egy mellékszál igazoltan bizonyos, ami figyelembe veendő 
e kérdéskörben.
IV. Béla valóban kötött titkos szerződést az akkori nagy kán Batu-val, a judeo-keresztény nyugat-
Európa ellenében. A szövetség biztosítékaként Dzsingisz unokáját, Kadán-kán fiát, míg IV. Béla 



Jolanda nevű leányát adta. A legendát több történetírás és mongol történészek is alátámasztják.
Az átokkal összefüggésbe hozható történés a tatárjárás elnevezésű néphülyítés.
A mongolok 1239-ben szétverik a lengyel-bajor lovagsereget, amelynek egyenes következménye, 
hogy nyitott a kapu nyugati hódítás irányába. Az okot csak feltételezem, tehát nem írom le, de tény, 
hogy Kadán szövetséget ajánl IV.Bélának, hogy a nagy vízig (Atlanti óceán), vegyék vissza a Hun 
Bordalom területeit. Béla elfogadja a felajánlott szövetséget, és az akkori szokás szerint történt a 
két királyi családtag cseréje. 

1241 tavaszán 9 tömény (90.000 lovas) elindult, hogy Magyarországon keresztül a balkán felé 
nyomulva biztosítsák a nyugati előretörést dél felől. Azonban, a Radnai-hágón át érkező seregtest 
ellátását, önfejűen, azaz rabolva oldották meg, ami helyi ellenállásokat váltott ki, néhol sikeres 
ellencsapásokkal. A Vereckei hágó felől érkező, Szubutáj vezette szárny értesülve a beütésekről, 
már mint ellenség haladt tovább. Miután a lovas had igen gyorsan haladt, IV. Béla menekülni 
kényszerült Ausztrián keresztül Trau várába. Innen irányítva, összegyűjtötte a magyar hadat, és az 
akkorra több kisebb csoportban rabló mongolokat maga előtt hajtva kergette kifelé őket az 
országból. A tatár sereg muhi pusztáinál rázódott össze, és ott fordult szembe Bálával. Az 
eredményt ismerjük, csakhogy a történés éppen fordítottan zajlott. A mongol történészek szerint, 
megsemmisítő vereséget szenvedett az inváziós hadseregük. Ez lehet oka a turáni átok nevű 
szólásnak, amennyiben Béla a megkötött szerződést felrúgta. 

Hozzáteszem, a hivatalos történelmet tanítok azzal vélik bizonyítani a mongol erők kivonulását, 
hogy Batu nem vesződött Trau várának bevételével, ahol Béla éppen tartózkodott, hanem Ögödej 
1241-ben bekövetkezett halálának hírére lóhalálában vágtatott a kán-választásra. Meglátásom 
szerint ez az érv éppen olyan agyament, mint az, hogy eleink nyereg alatt puhították a húst.

A fent leírtak saját kutatásom eredményei, amit bárki megcáfolhat, ha van hiteles(!) dokumentum 
az állítások ellenében.

Tisztelegve minden magyar előtt
Joe I. Wolfy 

Válasz 

Hunok Angyalai
(A Hun, 2011.01.10 16:00) 

A nemzetelleneseget minden pillanatban szem elott kell tartani,hogy az utannunk jovok tisztan 
lassak.
Kik is azok akik hagyomanyunkat bemocskoljak..stb..stb..
A mai MO-gon nezd meg a motorosokat,kozponti(zsizsik) iranyitas alatt vannak,es pont ilyen NBH-
sok miatt. 

Válasz 

Hunok Angyalainak
(Hunicillin, 2011.01.09 23:26) 

Kedves Hun,

Sokszor emlegeted ezt a Goj Motoros témát. Miért? Nem tudod tán, hogy a vezetőjük egy NBH-s 
alezredes, és az egész ugyanolyan szemfényvesztés, mint a többi zsizsik trükk? Vagy ha tudod, 
akkor mi végre emlegeted őket? 

Válasz 

Hunok Angyalai
(A Hun, 2010.12.12 19:03) 



Nagy a zurzavar a fejekben odahaza---oseink ellensege elerte,hogy a tobbsegben zavart 
keltsen,torznak mutassa be a tortenelmunket--erre jo pelda a GOJ motorosok esete,akik 
Canadabol armany utjan kaptak az osi harcosunk hatrafele nyilazo jelkepet,es meg ezek 
beszelnek nemzettudatrol.
Tessek tudomasul venni,hogy ***Sz.Istvan***nal kezdodott osi torvenyeinktol valo elvalasa.
A Hunok Angyalai nem kivannak versengest a nemzettudattol elbutitott egyenekkel. 

Válasz 

Hegyek
(Azsia, 2010.12.12 10:02) 

Eszmeletlen ami ebben az orszagban van.
Az orszag es a nep kifosztva,elbutitva, uszitva a 
kommonista,zsido hatalomtol. A buta ember mindent
elhisz, a nyomorult partolja a rablot.
Egyik kormany sem fog itt rendet tenni.
Addig amig el nem jutunk odaig,hogy a nepnek kell kezebe vanni sajat sorsat,mert nem lesz mas 
valasztas, csak meg lehet dogleni.Nincs is olyan messze ez az ido. 

Válasz 

Turáni átokhoz
(Hunicillin, 2010.12.11 13:09) 

A XXI. század embere a Szellemtől eltávolodva, a zsidó keresztény tanítások ezeréves mételye 
által áthatva/megbénítva, tudatlansága csúcsán ugyan mi alapján lenne képes megítélni, hogy 
elhangzott-e egy átok annak idején a tohonya, véreik lemészárlását bambán bámuló őseinkre?
Nem ugyanolyan bambán bámuljuk-e mi is most, és az elmúlt évszázadokban egyaránt nagyjaink, 
a nemzet színe virágának lemészárlását? Nem üldözik, gyilkolják, zárják-e börtönbe nemzetünk 
kiválóságait jelenleg is, minden percben? Ugyan hol állt ki egyetlen magyar a tóthjuditokért, 
gerébágnesekért, budaháziakért, hogy csak a jelenről beszéljünk? 
Az átkot mindenkinek magának kell levennie magáról. Amíg tékozló fiúként a moslékos vályúnál 
nagyokat böffentünk elégedetten, és igyekszünk minél több pénzt termelni azétr, hogy a 
rabszolgatartók nagyobb hatékonysággal gyilkolhassanak bennünket, ugyan, tudatlanságunk mely 
sötét foltjára alapozva kérdőjelezzük meg az évszázados legendákat, ismereteket? 
Olyan ez, mint az "összeesküvés elméletek". Nem léteznek ugyan, de a gyakorlatban pompásan 
működnek.

A "nem létező" turáni átok oka, hogy őseink elengedték Isten kezét, elvágták a lélek arany fonalát, 
és magukra öltötték a zsidókeresztény sötétség köpenyét. A szellemi sötétség köpenyében 
elvesztettük az Istenhez vezető utat, és mammónt kezdtük imádni. Már többször kértem, dobjon 
nekem egy mailt, akinek direkt kapcsolata van Istenhez, de bepókhálósodott a mailboxom. Hol van 
a világosság?

Még ha nem mondták volna ki a turáni átkot, cselekedeteinkkel mi magunk hoztuk a fejünkre az 
átkos következményeket. Megszabadulni ezektől a követkeményektől CSAK a cselekedeteinkkel 
tudunk. 

Válasz 

k.zoltan46@t-online.hu
(Kristóff Zoltán, 2010.12.11 10:49) 

Biztos vagyok abban, hogy a turáni átok soha nem létezett, azt kitalálták nekünk, hogy mindig 
átkozottnak érezzük magunkat. Ezért nem is lehet erről olvasni konkrétumot, mert ami nincs, arról 
nem is lehet semmit írni. Ez a programozásnak a legaljasabb esete volt, mert amiről beszélünk, az 
elementálokat teremt, melyek a kimondott szót, vagy gondolatokat szolgálják. Nemcsak a turáni 



átok kapcsán, hanem az életünk más területein is ismerős ez, nem? Gondoljunk a terhes szóra és 
ami mögötte van, Az ÁLDOTT állapot helyett programozzuk szülőanyáinkat arra, hogy a gyermek 
teher és ezért majd az is lesz.
Gondoljunk inkább arra, hogy elérkezett a FELTÁMADÁSUNK ideje és akkor az fog megvalósulni.
Szeretettel: Kristóff Zoltán 

Válasz 

v>semmmit
(mindent, 2010.12.09 12:27) 

el kell olvasni
Magyar Nemzeti Front lapja>>elojon< a fejlecben meg kell keresni a Szittyakurt szot< ott elojon 
egy
lista< A 2010 marciusi szamot kell elolvasni> 

Válasz 

BJA
(Anna, 2010.12.09 10:09) 

EN AZT OLVASTAM VALAHOL,HOGY A TURANI ATOK 2009-BEN
LEJART.VEGULIS NEM AZ ATOK HOZOTT RANK BALSORSOT,HANEM A BE NEM TARTOTT 
IGERETEK KOVETKEZMENYEI, A LEHETOSEGEKTOL VALO MEGHATRALAS.

AMI VELUNK 20 EVE TORTENIK, AZ NEM A TURANI ATOK !
EZT UGY HIVJAK,HOGY A NEMZETARULOK ES A HONFOGLALO HATALOM 
NEMZETMEGSEMMISITO JATEKA.
A NEP BUNE; HA EGY NEP NEM LAKJA BE ORSZGAT,MERT NEM SZAPORODIK, ATTOL A 
BETOLAKODO INGYENELOK ELVESZIK MEG A LEVEGOT IS.
50 EVE TAPSOL AZ ORSZAG EGY RESZE A KOMMONISTAKNAK.
ITT AZ EREDMENYE ! 

Válasz 

A turáni átokról még egyszer
(Hunicillin, 2010.12.08 22:13) 

Gondolkodó ember csak önmagának hihet, mert a válaszok bennünk vannak. Minél jobban ki tudja 
valaki zárni a világot, annak befolyását tudatára, annál biztonságosabban hallja a belső hangot.

Átkok vannak. Ha turáni átok van, biztosan nem azért van, mert valami nyamvadék magyar-
nyomorító királyocska magyarellenes érdekeket követett. A zsidó-betelepítő és magyargyűlölő IV. 
Béla miatt százezres tömegek hagyták el az országot a kivonuló testvérnéppel, és tértek vissza 
keletre. Elmenekülésük lehet, hogy bűn volt, és inkább IV. Bélát kellett volna a történelem 
szemétdombjára hajítani kibelezve, de a gyáva féreg külföldön bújkált kedves népe elől. Később a 
jobbággyá, zsellérré silányított magyarok pénzén váltották ki a külföldi "vendéglátók" kezei közül.

Az átok nem egy spontán sorserő, amely cselekedeteink következménye, hanem szándékosan 
irányított negatív energia, hasonló, mint a talmudisták fekete mágiája.

Hogy nemzetünk tömegesen megkínzott és kivégzett nagyjai, nemesei és tudói közül valamely 
hithű csoport a halála előtt megátkozta a nemzetet, az bizony lehet. Azért lehetséges, mert a 
nemzet hagyta, hogy a zsidókeresztény rabláncra felfűzzék. Hagyta elpusztulni (elpusztítani) 
nagyjait, vezetőit, szellemi kiválóságait. A nemzet fiai és leányai álltak és nézték, hogy István és az 
őt követő zsidó királyok és szentek hogyan irtják mindazt ami nemes, szép, Istennek tetsző. A 
nemzetnek csak néhány nemes fia kelt fel (Vata, és sok dicső ősünk), de mivel kevesen voltak, a 
külföldi csatlósokkal megerősített zsidókirályok leszalámizták őket.



Amitől tehát ellenünk fél, az az egység. Pedig ahogy látom, nem kell félnie. Megy itt mindenki 
jobbra, balra, csak középen nem marad, ahol a szív dobog. A turáni átok tehát él. Lerázásának egy 
módja van. 

Válasz 

gondolkozz-nak
(Hunicillin, 2010.02.07 12:50) 

És miért ajánlod a nyirkai jóslatot, drága virágszálam? Ha kicsit utánaolvasol, meg fogod találni 
ezeken az oldalakon ezzel kapcsolatban a véleményeket. 
Én is ajálhatok valamit? Kicsit több olvasgatást. A jószándékot köszönöm, de több kell. Magyar 
vagy, nem? MUTASD MEG! 

Válasz 

nincs cím
(gondolkozz, 2010.01.09 13:34) 

Nem provokátor vagyok, egyszerű magyar, de sajnos, a XXI. században 3x meg kell gondolni, 
hogy kitől, mit fogadok/olvasok el. Ellenben ajánlom mindenkinek a nyirkai jóslatokat. 

Válasz 

gondolkozz
(gondolkozz, 2010.01.09 13:27) 

Javítás: ..és jó néhány magyar tudós (akik nem az MTA díszzsiráfjai) hál'Istennek, eléggé 
egyértelmű eredményekre jutottak. .. 

Válasz 

gondolkozz
(gondolkozz, 2010.01.09 13:24) 

Az arvisuráról írnék néhány gondolatot. Én nem alapoznék az említett műre semmit sem, mert 
zsi...ráfok szerkesztették, és jónéhány magyar tudós (akik nem az MTA díszzsiráfjai). Érdemes 
megnézni néhány forrást....lásd: http://www.scribd.com/doc/22395935/05403
Én is azt hittem kezdtetben, hogy "jóságos" könyv, de tévedtem.Már csak az a szomorú, ha 
egyesek erre alapozzák kutatói munkájukat, gondolkodásukat.. 

Válasz 

A tatárjárás
(Székely Ispán, 2009.11.04 21:32) 

IV. Béla, az Arvisúrában szószegőp királyként van megnevezve. Akinek köszönhetjük (és a 
vatikáni, most már eu-s, vagy maszatos és ciá(no)-s) ügynököknek), akik síma nyelvükkel löktek 
egyet a hezitáló magyar uralkodó rétegen több lépcsőben.

A lázadókkal IV. Béla megtorlása volt súlyosabb, mint a tatárjárás. Ezt kenték a mongolokra, 
természetesen. 24 emberöltőre terjed ki. 1241 + (32x24)= 2009. Hogy ez igaz-e? Asztrológia 
generációs bolygók is visszaigazolják az áttörést(Uránusz a Kosban), amely 2010-ben elkezdődik, 
aztán 2011-ben teljesedik ki.

De addig is a hőn szeretett Kárpát Hazánkért mondom,

Pusztuljon a gaz, és erősödjön az Igaz Magyarhonban!



Úgy legyen!

u.i. És aki elhiszi még ezek után a különösen többször átírt dogmatikus XX. századi iskolában 
tanított, már-már legendává emelt történetét, az magára vessen... és Emesének: az örmények 
erősen testvér nemzet, ha tetszik, ha nem... 

Válasz 
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