


Kedves Olvasó!

Te, aki a Magyar Állam Társtulajdonosainak a tájékoztató 
füzetét tartod a kezedben, most olyan információkhoz 
juthatsz, mely évek kutató munkájának az eredménye.

Érdemes többször is átolvasni, mert az emberi elme az új 
dolgokat nehezen fogadja be, első reakciója általában a 

tagadás. A tudatunk tágítása, ezzel az új információ 
befogadása nem a hitedet szeretné lebontani, mert ez nem 

a mi feladatunk.

Mi a bizonyítható eredményeinket tettük közzé, mit 
tapasztaltunk a világunk működésében, működtetésében 
és igyekszünk - minden ellenállás és nehézség ellenére is -

a Természetes Rendet is figyelembe véve emberi 
minőségben, szuverén emberként élni. Mert eljött az 

ideje, hogy az "emberi erőforrást", mint rabszolgát 
felemeljük a méltó helyére, de ezt mindenki csak is maga 

képes megtenni.

Ha többször is végig olvastad, nyilván lesznek benned nyitott 
kérdések. Ezen kérdéseidet a matt.tft777@gmail.com email címre 

várjuk, s igyekszünk a legjobb tudásunk szerint válaszolni.

"A szabadságszerető ember szüntelenül szem előtt tartja, hogy az 
emberi szabadság és az emberi méltóság egy és oszthatatlan, és az 
egyik ember ellen akár társadalmi helyzete, akár származása, akár 
neme vagy kora címén elkövetett minden sérelem mindenki más 

szabadságát és méltóságát is veszélyezteti. Ezért az emberi 
szabadság minden korlátozása, önkényes letartóztatás, fogva 

tartás, egyéni vagy hatósági hatalmaskodás, s az emberi méltóság 
mindenféle megalázása ellen azonnal együttesen, de ha az rögtön 

nem lehetséges, magában is fellép." 
Bibó István

mailto:matt.tft777@gmail.com


Ha azt érzékeled,
Hogy valami nincs rendben a világban…
Hogy egyre többet dolgozol, mégis egyre nehezebben élsz meg…
Hogy egyre több kötelességed van, és egyre kevesebb jogod…
Hogy nem véd meg téged semmilyen hatóság vagy szervezet…
Hogy vannak olyan emberek, akiknek többet „szabad”, mint
neked…
Hogy „egyesekhez” csak úgy áramlanak a lehetőségek, miközben
neked mindenért többszörösen meg kell küzdened…
Hogy egyre gyakoribbak a természeti katasztrófák, járványok,
gazdasági válságok, hol egyenként, hol egymás hatását erősítve…
Hogy egyre több ismerősödnél jelennek meg anyagi, egészségügyi
vagy családi problémák…
…akkor valószínűleg Te is kíváncsi vagy a kiváltó okokra.
Egyre nyilvánvalóbb, hogy a feje tetejére állt a világ. Az emberek
nem érzik biztonságban magukat, és a jog, amiről úgy tudják, hogy
meg kéne védje, mégis támadja őket.
Arra vállalkozunk, hogy lehetőleg mindenki számára könnyen
érthetően bemutassuk azokat a jelenségeket, amik a mai helyzethez
vezettek.
Hogy felfedjünk olyan titkokat, melyek ellenünk dolgoznak, és
amikről eddig nekünk senki nem beszélt.
Hogy megoldást mutassunk arra, hogy ebből a lefelé tartó spirálból
ki tudj lépni, és…
Hogy elvezessünk téged a szabadság szigetére, ahol megszűnik a
kirablásod és a szolgasorba taszítottságod.
De csak akkor, ha Te is így akarod!

A megoldás megértéséhez a tudás ad segítséget, illetve a
folyamatokra való rálátásban, ennek elméjítése, tovább fejlesztése.
Ha kívülről is rálátsz a folyamatokra, érzelmileg nem kerülsz bele,
akkor erre van lehetőséged. Tudjuk, hogy a félelmek, aggodalom zár
el minket legtöbbször a tisztánlátástól. Ismerd a tényleges okokat,
ne csak a helyzet tüneteit. Ennek érdekében készítettük ezt az
olvasmányt, amiből megismerheted azokat a háttérben megbúvó
szándékokat és eszközöket, amivel egy szűk kisebbség uralkodik
feletted és megismerheted a lehetőségeidet, amikkel képes leszel
kiszabadulni ebből a szorongató helyzetből!



Érdemes nyitottan figyelned, mert a régi beidegződések jelentősen
képesek rontani a teljes kép megismerését és a lényeg felismerését.
Igyekszünk a „józan paraszti ész” logikáját követni, és ahol csak
lehet elkerülni a száraz jogi magyarázatokat. Első lépésben meg kell
ismerni, hogyan épül fel a Természetes Rend szerinti világ. Ez egy
egyszerűsített és önkényes lista, a „ki mit hoz létre” alapján, tehát
ez a természetes hierarchia:
A hierarchia tetején a Teremtő áll, amit jelen esetben bármilyen
vallástól függetlenül kell érteni. A Teremtő megteremtette a
természetet, amelynek részeként megszületett az EMBER.
Az emberek, ahogyan egyre többen lettek, kialakították a
társadalmat. A társadalmi szokásjogokra építve létrehozták az
államot, államokat. Az állam működését az állam által létrehozott
törvények szabályozzák, és a törvények által meghatározott
funkciókat a közszolgák látják el.

TEREMTŐ
(VALLÁSTÓL FÜGGETLEN)

TERMÉSZET

EMBER

TÁRSADALOM

JOG

ÁLLAM

TÖRVÉNYEK

KÖZSZOLGÁK



Könnyen belátható, hogy a létrehozó szabadon dönthet az általa
létrehozott dologról, ám a létrehozott dolog nem dönthet
semmiben a létrehozójáról. A Teremtő teljhatalommal rendelkezik
a teljes alatta lévő struktúra felett, de a hierarchia egyetlen
tagjának sincs hatalma a Teremtő felett! Az Ember létrehozhatja a
társadalmat, de értelemszerűen a társadalom nem tudja létrehozni
az Embert. A Társadalom létre tudja hozni a jogot ( Alkotmány ), de
a jog nem tud létrehozni Társadalmat. Ebből egyenesen következik,
hogy az Állam az EMBER felett nem uralkodhat, nem rendelkezhet
felette, hiszen a természetes hierarchiában lejjebb helyezkedik el,
mint az EMBER!

Nevezhetjük ezt a természetes hierarchiát természetes
erősorrendnek is. Erre az alapra épülnek azok a felismerések,
amelyeket sorban kibontva megismerhetsz. Megismerheted milyen
eszközökkel rabolták ki a „devizahiteleseket”. Magyarázatot
kaphatsz arra, miért élnek legtöbben modern rabszolgaként,
lényegében napi szinten kiszolgáltatva. Megtudhatod, hogyan
vonhatod ki magad ennek a megtévesztésre épülő, nem
természetes rendszernek a hatásai alól. Felismerheted a tényleges
lehetőségeidet és átélheted a valódi szabadságot!

Teremtő

Ember

Társadalom

___________________________

Jog

Állam

Törvények

Közszolgák



Lerázhatod magadról a hatalmaskodó politikusokat és a gazdasági
piócákat egyaránt! Olvass figyelmesen és lépésről lépésre
elvezetünk a megoldáshoz!

Ha idáig eljutottál, reméljük felfigyeltél egy dologra, esetleg ki is
mondtad magadnak:

Szép ez a hierarchia, de nem így működik most a világ!
És valóban!

„Valakik annak érdekében, hogy Te azt tedd, ami nekik előnyös,
megváltoztatták a jogi státuszodat ebben a rendszerben. Ezt
egészen addig így is tudják tartani, amíg Te magad rá nem eszmélsz
arra, hogy át vagy verve és SAJÁT DÖNTÉSEDKÉNT kilépsz a
megtévesztett, becsapott szerepkörből.

Mert ezt bizony meg tudod tenni, DE CSAK TE MAGAD TUDOD
MEGTENNI!

Mit értünk megváltoztatott jogi státusz alatt?
A Természetes rendben a Teremtő alatt közvetlenül a Természet
részeként szerepel az EMBER. A továbbiakban mindig erről a
státuszról fogunk beszélni, amikor az „ EMBER” fogalmat
használjuk. A többi szinonimaként használt fogalmat hamarosan
tisztázni szükséges. Az Állam és az Állam törvényei láthatóan nem
érvényesek az Emberre, hiszen azok a rendszerben alacsonyabb
szinten vannak és fentebb már tisztáztuk, hogy lefelé van csak
hatása minden szintnek. Az EMBERRE tehát kizárólag a TERMÉSZETI
TÖRVÉNYEK érvényesek! A kérdés tehát ez:

Miért és milyen státuszban kerülhettél be Te magad az Állam
törvényei alá, sőt a közszolgák alárendeltjeként a rendszer legalsó
szintjére? Ennek megértéshez meg kell ismerkedni egy jogi
fogalommal. Ne ijedj meg, a jog nem atomfizika! A jognak a Magyar
Nyelv szabályai szerint ÉRTHETŐEN kell fogalmazni, hiszen
másképpen hogyan lehetne elvárni, hogy bárki betartsa a törvény
előírásait?



A jog nem csak a jogászoknak szól, másképpen nem lehetne elvárni
azok betartását. Itt és most tisztázandó fogalom a „ JOGI FIKCIÓ”. A
jogi fikció egy bevett jogi eszköz, olyan helyzetekre, amit a jog
egyébként nem volna képes megfelelően kezelni. A jogi
gyakorlatban ez azt jelenti, hogy „elfogadni a valótlant valónak”.
Általad is ellenőrizhető jogi fikció a „kézbesítési vélelem”.
Bizonyítható tény, hogy a levelet nem vetted át, mégis egy fikciót
alkalmaznak rá, hogy tovább tudják vinni az eljárást a Te szándékod
ellenére is. Átvettnek számítják és úgy is tesznek, mint ha az adott
levél tartalmával tisztában lennél. Ja, hogy egy betűjét nem láttad?
Na és? A TE bajod…
Alapesetben csak önként tudod vállalni a fikciót, mégis érezheted
úgy, hogy ezek most rád vannak erőltetve. De nem rád vannak ezek
terhelve, csak a megváltoztatott státuszodra, tehát létrehoztak az
„EMBER-re” egy jogi fikciót, amit több fogalommal illetnek.
Ilyenekkel találkozhatsz rendszeresen: „ÁLLAMPOLGÁR”,
„SZEMÉLY”, „POLGÁR”, ezekből eredeztetve az adott ügytől
függően: „ADÓS”, „VÁDLOTT”, „ALPERES”, „FELPERES”,
„TERMÉSZETES SZEMÉLY”, „JOGI SZEMÉLY”, „TERHELT”,
„KÖTELEZETT” stb. Az „állampolgár”, a „személy” jogi fikciók, ezáltal
kerülnek az ÁLLAM FENNHATÓSÁGA ALÁ! Akinek állampolgárSÁGa
van, még messze nem jelenti azt, hogy Ő maga egyben állampolgár
is! Ezek a fogalmak nem az élő „EMBER-t” jelölik, hanem a
megváltoztatott struktúra legmélyére száműzött, az „EMBER-el”,
mint szuverén élővel szándékosan összekevert jogi fikciókat. EZ A
MEGTÉVESZTÉS LÉNYEGE!
Kerestük az „EMBER-t” a törvényekben, de nem nagyon találtuk! Ha
meg is jelent, legfeljebb olyan megfogalmazásban, mint „az emberi
méltósághoz való jog”, vagy „elidegeníthetetlen emberi jog” stb. Az
ENSZ Emberi Jogi Egyetemes Nyilatkozata első cikke így kezdődik:
„Minden emberi lény szabadon születik és egyenlő méltósága és
joga van”.
Az EMBER státusza tehát marad a helyén, de bekerült a legalsó
szintre az emberhez létrehozott jogi fikció, az „állampolgár”.



Teremtő (vallástól függetlenül!)

Természet

Ember

Társadalom
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Jog
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Törvények

Közszolgák

Állampolgár, személy

Keressük meg az „állampolgár” születését!

Az EMBER születésekor egyetlen dokumentum készül, ami az

emberről szól, ez az „élveszületési lap”. Ebből az állam kreál egy jogi

fikciót, az állampolgárt. Az állampolgár fikció keletkezését a

születési anyakönyvben regisztrálják, amely bejegyzésből az

állampolgár létezésének igazolására, az általunk már ismert

születési anyakönyvi kivonat készül. Hogyan csinál az Állam, vagy az

Állam bármelyik hivatala az emberből személyt? Úgy, hogy

szándékosan keveri a fogalmakat, sokszor emberként hivatkozik az

állampolgárra és fordítva, hogy benned is összekeveredjen a két

fogalom, s így azonos jelentést tulajdoníts nekik. További

nehezítésként, mint egy szinonimaként, megjelenik a „személy”,

más esetekben „ügyfél”, a „vádlott”, az „alperes” stb. Igazoltatáskor

nem „ember igazolványt” adsz át, hanem „Személyi azonosító

igazolványt”.



Ebből egy rendőr úgy veszi, hogy Te vállalod a „személy” szerepet,

és a továbbiakban fikcióként fog kezelni. Van egy fontos jogszabályi

megfogalmazás, amiben meg tudod találni az embert :

Minden EMBER jogképes: jogai és kötelezettségei LEHETNEK”!

Érzed ugye, hogy ez nem azonos azzal, hogy az EMBERNEK jogai és

kötelezettségei VANNAK?

Ez a megfogalmazás pontosan azt jelenti, hogy a jogok és

kötelezettségek valami feltételhez kötődnek. Az, hogy az adott

EMBER rendelkezik-e ezekkel vagy sem, meghatározza, hogy az

adott jogokkal rendelkezik-e és az érintett kötelezettségek terhelik-

e vagy sem. Érdekes azonban a konkrét feltételek jelenleg nem

ismertek, nyilvános forrásokban nem lelhetőek fel. Itt jön el egy

újabb fogalom ismeretének szükségessége. A „JOGALANY” kifejezés

azt jelenti, hogy az adott jog, jogrend kire érvényes, kire kell azt

alkalmazni. Nem véletlenül kezdődnek a törvények azzal a ponttal,

hogy a törvények hatályát meghatározzák. Nem fogsz olyan

törvényt találni, amely az élő „EMBER”-t jelölné meg az adott

törvény alanyának. Minden törvény alanya csak valamelyik jogi

fikció lehet.

A teljes megértéshez először a MATT lényegét kell átlátni. Utána

könnyebb lesz az egyéni „problémák” által felismerni a

lehetőségeket.

Mi a MATT?

A MAGYAR ÁLLAM TULAJDONOSAINAK TÁRSULÁSA, azaz azon

embereké, akik tulajdonba vették az Országuk területén működő

Magyar Államot. Hogyan lehetséges ezt megtenni? Mielőtt tovább

mennénk fontos megjegyezni, hogy az ország és az állam fogalma

nem ugyan azt jelenti.



Az ország egy földrajzi terület, amelyet határok választanak el más

országoktól, az állam pedig egy intézmény, amely az adott ország

területén belül – jó esetben az emberek érdekében - működteti

azokat a javakat, melyek az adott területen, illetve a föld alatt és

felett találhatók. Mind ezt a természet az ember érdekében is

teremtette, azaz az emberi lét feltételeit adja. Tehát a tulajdonosok

nem az ország területét vették tulajdonukba. A területet egyébként

is közösen birtokolják, hiszen oda születtek, hanem azt az államot

vették tulajdonukba, mely e területet jogszerűen működteti.

Hogyan lehetséges ez? Ha most visszatérünk ahhoz az ábrához,

amely a természetes hierarchiát mutatja be, azon jól látható, hogy

az ember felette áll az államnak. A társadalom a természetjog

alapján működik, amiből a szokásjog ered. A szokásjog kifejeződései

megtalálhatók bölcs mondásokban, példabeszédekben, de az írott

joghoz is megtalálható a szokásjog kapcsolata, úgynevezett

„maximák” formájában. A „maximák”, bölcs bírák évszázadok alatt

gyűjtött tapasztalatai szerint, mindenre és mindenkire

érvényesülnek, mert a dolgok lényegét kiemelve, a természetes

igazságra vezetnek rá.

De vajon ki hozta létre az államot, illetve ki lehet alapvetően egy

állam tulajdonosa? A tapasztalat szerint az állam az idők folyamán a

társadalomban természetes módon kialakult szokásjogot először

beolvasztja a római jogba, majd lassan, fokozatosan elsorvasztja.

Úgy tudjuk, hogy Magyarországon több mint ezer évvel ezelőtt, az

első államalapítás ténylegesen I. István által, de mégis kívülről, a

Vatikán segítségével a római jog, mint egy szabály rendszer alapján

történt, mondhatnánk csak úgy, mint egy McDonald’s Franchise

üzlet. Nos, márpedig ha kívülről hoznak létre egy államot, melyik

egy adott terület javait működteti, akkor kézenfekvő az a

feltételezés, hogy az Állam a működésében nem a területen élő

emberek érdekeit fogja szolgálni, hanem az államot alapító római

jogot, illetve azon keresztül a jogrendszernek a tulajdonosait fogja

szolgálni.



Teremtő                           

Ember

Társadalom

___________________________

Jog

Állam

(Vallások által, külső szuverenitással 

létrehozva)

Törvények

Közszolgák

Ez a folyamat működött hosszú ideig, majd 2011. április 18-án egy
országgyűlési szavazás, a Magyar Társadalomnak egy rendkívüli
lehetőséget adott! A Magyar Köztársasággal nem jogfolytonosan és
csakúgy, mint István idejében, azaz itt is külső szuverenitással létre
lett hozva egy második állam. A tulajdonosokat itt sem ismerjük
pontosan. Miért hangsúlyozzuk ki, hogy második vagy másik állam?
Mert az elsőt, a ma is érvényes Magyar Köztársaságot nem tudták
megszüntetni, így 2012. 01. 01. óta két Állam van a területünkön.
Azért, hogy minél nagyobb legyen a zűrzavar, az új államot azonos
névre keresztelték, mint az országunkat, így most Magyarország az
országunknak is a neve és Magyarország a másik Államnak is a neve.
Bizony, most két Magyarország van. Az egyik az ország, a másik
pedig az állam. Mókás ugye?! A Magyar Köztársaság állami
intézményeit elfoglalták, a törvényeit átvették, a hivatalos
nyilvántartásait lefoglalták és úgy használják, mintha mi sem történt
volna. A Társadalmat erről természetesen nem tájékoztatták, sőt,
úgy tesznek, mintha a világ legtermészetesebb dolga volna, hogy az
Emberek máról holnapra egy másik Államban és egy másik
jogrendben élnének.



Ma belföldi vagyok, holnap pedig külföldi. Pedig ennek a

nemzetközi jogban komoly vonzata van. Amit jogilag tettek és azóta

is folytatják, azt úgy hívják, hogy CSALÁRD KAPCSOLÁS. Az Emberek

jogi státuszát, de még a vállalkozásaik jogi státuszát is a hivatalos

nyilvántartásokban, csalárd módon átváltoztatták, ennek

következtében a hivatalok eljárásaikban lényegében jogfosztottként

kezelik a Magyar Társadalmat. Ennek közvetlen és közvetett

következményeire a későbbiekben sokszor fogunk rámutatni.

Ugyanis, ennek a jogi konfliktusnak a felismerése adja majd meg

számunkra a megoldás kulcsát, ahol is a két Állam jogrendszere

kimutatható ütközésbe kerül egymással. Lényeg, hogy 2012-ben,

Magyarországon, létrejött egy második Állam is. Abba most ne

menjünk bele, hogy mindez érvényesen történt-e, vagy sem, hiszen

akár érvényes, akár nem, amíg az Emberek érvényesnek fogadják el,

még ha jogilag érvénytelen is, az akaratát azokra rá tudja

kényszeríteni, akik az adott Állam állampolgárainak, azaz, az adott

jogrend jogalanyainak tudják magukat. A Magyar Köztársaságot

később megkísérelték megszüntetni, a „Magyarország” nevű Állam

Alaptörvényében, de ezt nem lehetett megtenni, már csak azért

sem, mert a Magyar Köztársaságnak voltak és még vannak is

szerződéseik és állampolgáraik is. Egy Államot csakis a Tulajdonosa

tud megszüntetni. A Magyar Köztársaságot is nyilvánvalóan a

Tulajdonosa szerette volna megszüntetni, ám a Tulajdonos nem

fedte fel magát, nem árulta el kilétét, hiszen nyilvánvalóan nem

szeretné, ha kiderülne, hogy az Állam nem is a magyar nép

tulajdona. Ezt a magyar nép már nem nyelné le. Mi kell egy

Államhoz? Kell, hogy legyen területe, kell, hogy legyenek

állampolgárai, kell, hogy legyenek intézményei, melyek az Államot

működtetik. Az újonnan létrehozott Magyarország nevű Állam által

igényelt terület azonos a Magyar Köztársaság meglévő területével,

ám mivel a Magyar Köztársaság kizárólagos területi igénye időben

megelőzi a Magyarország nevű Állam területi igényét ezért,

elsőbbségi alapon a kérdéses területre a Magyar Köztársaságnak

van joga, a Magyarország nevű Államnak pedig nincs.



Ennek következtében minden, amit úgy vélhetünk, hogy a

Magyarország nevű Államban történik, az valójában a Magyar

Köztársaság területén történik, az a terület pedig a Magyarország

nevű Állam számára külföldinek számít. A Magyarország nevű Állam

hatóságainak pedig külföldön egyéb megállapodás hiányában

joghatóságuk nincs. Innen válik a történet rendkívül izgalmassá!

2012-ben - egy új Személyi igazolvány kiadásával, de szintén

megtévesztve -, a Magyar Köztársaság állampolgárait megpróbálták

átmenteni a saját államukba, valamint a Magyar Köztársaság

közintézményeit megszálták, egyes jogszabályait megtartották és a

mai napig is használják, és elhitették az Emberekkel, hogy

ugyanannak az Államnak a közintézményei működnek.

Megfelelő jogi maximák alapján az első tulajdonos tulajdonba vette

a láthatóan magára hagyott Magyar Államot, jelenlegi nevén a

Magyar Köztársaságot, melyet be is jelentett minden állam felé,

illetve az Unióba, hogy a tulajdonosa tudjon érte jelentkezni.

ORSZÁG - TERÜLET

DE IURE-MAGYAR 
KÖZTÁRSASÁG

DE FACTO-MAGYARORSZÁG

NINCS ORSZÁGGYŰLÉS VAN ORSZÁGGYŰLÉS

VAN TERÜLETE NINCS TERÜLETE

VANNAK ÁLLAMPOLGÁRAI LEHETNEK ÁLLAMPOLGÁRAI



Lényegében hasonlót tett a Magyar Köztársaság Képviselete is,

amikor az Alkotmány alapján 2015-ben megalakult az állam jogának

és szerződéseinek védelme érdekében, ezzel biztosítva, hogy a

Köztársaság ne tudjon teljesen kiüresedni és ezáltal megszűnni (Ha

valamit nem használunk elévül). Az első tulajdonos, a társadalom

tagjaként az államon kívülről vette tulajdonba a Magyar Államot. Az

állam pedig már nem tud dirigálni a tulajdonosnak. Pl.: Ha van egy

cége az embernek, maga az ember fogja megmondani a cégben

dolgozó embereknek, milyen feladatokat kell ellátniuk és nem

fordítva. Tehát a tulajdonosoknak van egy területtel rendelkező

államuk, a lakcímkártyájuk alapján is, ha akarják, állampolgári

minőségben állampolgáruk is és folyamatosan építhetik a

tulajdonosok azokat az intézményeiket is, melyekkel a területen

lévő közös birtokukat megegyezés alapján, az államon keresztül

működtetni tudják. Ebben az esetben az állam csak mint az államon

kívül lévő tulajdonosok akaratát tudja végrehajtani, mint ahogyan a

ma Magyarország nevű államban a NAV is működik. Ebből a

szemléletből talán könnyebb lesz rámutatni a továbbiakban, hogyan

lehet egy devizás banki kereskedelmi ügyletből egy másik státuszba

helyezni magunkat.

Előbb azonban azt kell megvizsgálnunk:

1. Hogyan keletkezik a pénz?

2. Mi az oka a sok bedőlt hitelnek?

3. Mi ebben az állam felelőssége?

4. Mi ebben az Én felelősségem?



1. Hogyan keletkezik a pénz?

A Nemzeti Bank bocsátja ki a papírpénzt és a pénzérméket is

minden államban, nálunk is. Ezek a bankok nem állami

intézmények, magán kezekben lévő kisebb bankok, ez

természetesen nem azt jelenti, hogy neki bármikor pénzkibocsájtási

joga van, csak ha ebben megegyezett azzal a magántársasággal, aki

minden államtól elvette ezt a jogot, azaz, akié a pénz, mint forrás,

az adhat engedélyt erre megfelelő kamatokkal használni. Ez a

forgalomban lévő pénznek csupán egy kis részét, kb. 3-5%-át vagy

annál még kevesebbet tesz ki.

Ám a pénz legnagyobb része elektronikus könyveléssel, banki hitel

formájában keletkezik. A hitel elnevezés talán a bankárok

gúnyolódó humora, mivel a hitelszerződést kötők úgy vélhetik, hogy

a felvett pénz eddig is létezett. Csakhogy ez egyáltalán nem igaz! A

hitel összegét a banki ügyintéző egyszerűen egy számítógép

billentyűzete segítségével pár másodperc alatt hozza létre

lényegében a semmiből. A már létező pénz esetében nem hitelről,

hanem kölcsönről beszélünk. Ennek a pénznek a kölcsönadó

birtokában kell lennie, hogy azt képes legyen kikölcsönözni. Persze

ez nincs minden esetben így, mert a bankároktól sok minden kitelik,

de ez már egy másik történet… Tehát a hitelpénz soha nem létezett

addig az időpontig, amíg a banki ügyintéző az összeget be nem

billentyűzte a számítógépén. Az ügyintéző lényegében nem csinál

egyebet, mint csupán feljegyez egy adósságot, amit a későbbiek

folyamán viszont meglévő pénzként kezelnek.

2. Mi az oka a sok bedőlt hitelnek?

Az ugye mindenki számára ismert, hogy a futamidő leteltével a bank

visszaköveteli a hitel teljes összegét, az úgynevezett tőkét. Talán az

már kevésbé ismert, hogy ezt a pénzt a banki ügyintéző a

visszafizetéssel egy időben azonnal meg is semmisíti, lényegében

ugyanúgy, mint ahogyan azt a hitelszerződés megkötésekor

létrehozta.



Az egyetlen különbség az, hogy most nem egy pozitív, hanem egy

negatív számot pötyög be a billentyűzetén. A hitelpénz volt nincs,

egyszerűen megszűnik létezni. Nos, ebből következik, hogy a hitelbe

kibocsájtott pénz csupán addig marad forgalomban, amíg a hitel

összegét vissza nem fizetik. Képzeljük el mi történne, ha hirtelen

egyszerre mindenki visszafizetné a felvett hitelét! Akkor bizony a

gazdaság működéséhez nem maradna elég pénz. Csupán annyi

maradna, amennyit a Nemzeti Bank papír és érme formájában

kibocsájtott, az a legfeljebb 3-5%, semmi több. Nyilvánvaló, hogy a

gazdaság egyszerűen megállna, mivel csak elenyészően kevesen

maradnának fizetőképesek, hiszen a legtöbbünknek egyszerűen

nem maradna pénze. Már ennek a ténynek az ismerete is

elegendőnek kellene lennie ahhoz, hogy a pénzügyi szakembereink

a homlokukra csapva felkiáltsanak: Álljunk csak meg egy pillanatra,

itt valami nagyon nem stimmel! No de van még tovább is! A bank

ugyanis nem elégszik meg a tőke visszakövetelésével, hanem ezen

felül még kamatot is kér! Hogy micsoda?! Milyen kamatot? És

honnan? Ugyanis a hitelt a bank még csak megteremtette valahogy

a csoda-klaviatúrájával, de vajon ki teremtette meg a kamatot? És

ugyan mikor? Elárulhatom: a hitel kamatát soha senki nem

teremtette meg! Bizony a bank több pénzt követel, mint amennyit a

társadalomban forgalomba hozott. Soha még virtuálisan sem volt

sehova bepötyögve! Remélem most csodálkoztok! Na de hogy

lehet az, hogy a bank olyat követelhet, ami nem lett soha

megteremtve és ezért nem is létezik? A válasz egyszerű, az állam

csalárd közreműködésével, amikor is a törvényeiben megengedi a

bankoknak az olyan hamis szerződések megkötését, amelyekben a

szerződés tárgya egy nem létező dolog! Ahogy a Római jog fikciókra

épül, így nem meglepő, hogy minden, amit a jog szabályoz szintén

fikció! Így, ezek a banki virtuális pénzek is, melyek nem valódi

értékteremtés útján jönnek létre. Ez a pénz nem eszközként van

megteremtve valamihez megfoghatóan, hanem maga az a virtuális

érték, bepötyögött szám, ami fikció, soha nem lesz megfogható.



Ezért javasolják, hogy mindent bankon keresztül fizess, mert nincs

az a nyomtatott pénzmennyiség, amit a világon élők használnak. A

szomorú következmény kézenfekvő: valamennyi hitelt számtanilag

igazoltan lehetetlen visszafizetni. Ebből következik, hogy bármit is

tennénk ellene, a meglévő pénzrendszerben mindig is sokan lesznek

olyanok, akik a bank részéről csalárd módon kötött hitelszerződések

miatt nem képesek visszafizetni a tartozásukat és emiatt bizony

elveszítik akár az otthonukat is. Úgy látjuk, hogy a hiányzó kamatot

csupán újabb hitel felvételével lehet visszafizetni, amely aztán egy

újabb kamatadósságot hoz létre, amit megint csak egy következő

hitellel lehet visszafizetni és így tovább a végtelenségig. Ezt hívják

adósság-spirálnak, amiből, ha a társadalom egyszer belekeveredett,

többé már nem képes kikeveredni.

3. Mi ebben az állam felelőssége?

Úgy hiszem, az eddigiekből az állam felelőssége egyértelmű: felelős

egyrészről abban, hogy nem tájékoztatja társadalmat a bankok ilyen

csalárd szerződéses gyakorlatáról, de abban még felelősebb, hogy

ebben a gyakorlatban még közre is működik. Hogyan? Maga

szabályozza azokkal a fiktív törvényekkel, amit rákényszerítenek

azokra, akiket már közösen a bankokkal be tudtak csapni.

4. És mi ebben az én felelősségem?

Ha megértettem azt, hogy a banki hitel társadalmi szinten nem

visszafizethető, mivel a bank olyan kamatot követel, ami soha nem

is létezett, akkor meg kell értsem azt is, hogy a társadalomnak

visszafizethetetlen adósságot csinálok. Tudom, ez most furcsán

hangzik, hisz Te dolgozol, amiért pénzt kapsz és azt gondolod, hogy

ebből fizeted vissza, semmi köze a társadalomnak ezekhez a

magánügyleteidhez. De bizony van. Vizsgáljuk meg más

szemszögből is ezt a felelősség dolgot.



Tehát, itt nem az a kérdés, hogy én vajon vissza tudom-e fizetni a

felhasznált hitelemet kamatostól, hanem itt az a valós kérdés, hogy

vajon az általam visszafizetett kamatot kitől, vajon a társadalom

melyik tagjától vettem el azért, hogy én azt oda tudjam adni a

banknak? Kérem jusson eszébe mindenkinek, aki hitelre vásárol

laptopot, telefont, autót, házat vagy valami mást, hogy ezzel

valakinek biztosan kárt okoz, még ha abban a pillanatban ennek

nincs is tudatában. Mivel nincs elég pénz kinyomtatva ezekhez a

kölcsönügyletekhez, a teljes összeg néhány, 3-5% van csak meg

valódi készpénzben, illetve a kamatok még ilyen formában

sincsenek nyilvántartva, így a készpénz többi százaléka kikerül a

valódi értékteremtő gazdaság működéséből, ahonnan mindig is

hiányozni fog. Így teremtődik meg az infláció és a súlyos

áremelkedés is, mert minden mindennel összefügg. A világon ma

minden állami struktúra úgy van felállítva, hogy nagyon kevés

embernek legyen megtakarítása és rákényszerüljenek az emberek

különböző hitelek felvételére. Ezzel a teljes eladósítás meg is

történt.

Most, hogy megvizsgáltuk a pénzt, mint eszközt és a bankok által

virtuálisan bepötyögött számok mögött rejlő titkokat, nézzük meg,

hogy milyen következménye lett ránk nézve a bankok hitel

csapdájának és mi a jogszerű megoldása a végrehajtással fenyegető

helyzetnek? Minden 2012. év előtt megkötött magánszerződés még

a Magyar Köztársaságban köttetett, a Magyar Köztársaság jogrendje

szerint. Mivel a Magyarország nevű állam nem jogfolytonos a

Magyar Köztársasággal, és ez a Magyarország nevű állam nem is

tagja az EU-nak, illetve a Magyar Köztársaság szerződései a

jogfolytonosság hiányában nem rá vonatkoznak. Hasonlóképpen, a

Magyar Köztársaság jogalanyai között létrejött deviza szerződések

sem vonatkoznak a Magyarország nevű állam azonos személyi

adatokkal nyilvántartott állampolgáraira sem. Mégis, a 2012. év óta

az új állam új állampolgárait hajtják végre, akik bizony nem

jogfolytonosak a Magyar Köztársaság állampolgáraival.



De nézzük tovább, hány helyen is vagyunk még átverve „állami”

szinten…

Bármelyik állam állampolgára, ami alapvetően egy jogi fikció, nem

képes semmilyen szerződést aláírni, csakis az ember, aki önként –

bár megvezetve, becsapva – de e szerep mögé áll. Így keletkezett az

új adós is az új államban, mint egy új szerep. Tehát a 2012 előtt

megkötött devizahitel szerződések és a forintos hitel szerződések is

a Magyar Köztársaságban kötődtek. A szerződések tartalmát most

nem vizsgáljuk, bár tudjuk jól, hogy az is több sebből vérzik és most

már azt is tudjuk, hogy az ezekből származó tartozások a

pénzrendszer sajátosságai miatt társadalmi szinten nem

visszafizethetőek. Nézzük meg pontról-pontra, miért nincsenek

helyükön ezek a szerződések az újonnan létrejött Magyarország

nevű államban és annak jogrendjében, ahol ezeket a szerződéseket

végrehajtják…

Vizsgálatunkban a következő pontokat vesszük sorra:

1. Jogfolytonosság hiánya

2. Hogyan kerültek át a szerződések egy másik államba, illetve

annak jogrendjébe?

3. Az adós személyében beállt változás – az optálás hiánya

4. Visszamenőleges hatállyal belenyúlhat-e az állam a

magánszerződésekbe?

5. Melyik állam bíróságának van joghatósága?

6. Jogalanya vagyok-e a Magyarország nevű államnak?

7. Milyen jogrend alapján lehet kezelni ezeket a szerződéseket?



1. Jogfolytonosság hiánya

Mivel egy állam egy másik államot nem tud megszüntetni, ezért a

2012. 01. 01.-jével létrejött Magyarország nevű állam sem tudja

megszüntetni a Magyar Köztársaságot. Következésképpen

Magyarországon jelenleg két állam van. A korábbinak van területe,

vannak állampolgárai és bár intézményeit a későbbi állam

megszállta, azok lassan kezdenek ismét helyreállni. Mivel a későbbi

államnak nincs területe, ezért az elmúlt 8 évben és azóta is

folyamatosan igyekszik területet szerezni magának. Továbbá kétes,

hogy vannak-e szokásos állampolgárai, hiszen kimaradt egy fontos

lépés a megalakuláskor, ugyanis az úgynevezett optálás, azaz, az

állampolgárok állam választásának lehetősége. Az új állam úgy

próbál állampolgárokat szerezni, hogy úgy csinál, mintha nem új

állam lenne, csupán új nevet kapott volna és ezt az új nevet írja az

új Személyi igazolványokra. A közintézményeink pedig megszállás

alá kerültek, így könnyen megkaparintották az ott nyilvántartott

személyi adatokat. Nos, ha az új személyek 2012. 01. 01-jétől lettek

létrehozva az új állam állampolgáraiként és nem jogutódai a korábbi

szerződéseik sem, ezáltal nem lehetnek korábbi szerződéseknek az

adósaik sem, igaz?

2. Hogyan kerültek át a szerződések egy másik államba, illetve 

annak jogrendjébe?

Az bizonyos, hogy nem jogszerűen. Majd a másik jogrendben,

szintén újonnan keletkezett magáncégek kísérlik meg a szerződések

végrehajtását, azt a látszatot keltve, hogy mindezt jogszerűen

teszik. A nemzetközi jog védi a magánszerződéseket. Az államnak

nem volna joga megváltoztatni a tartalmukat, pláne nem a felek

beleegyezése nélkül. Az új állam ezt mégis megtette és merészen

fosztogatja a magyar embert, kilakoltatja őket és mohón

változtatgatja a szája íze szerint a törvényeket is, feltehetően azt

gondolva, hogy ha azt sem vették észre, hogy sutyiban egy másik

jogrendbe kerültek, akkor már szinte bármit meg lehet velük tenni.



A jogászok egy része nyilván tisztában volt és van is ezzel, de nem

beszélnek, talán nem mernek, vagy egyszerűen csak féltik az

egzisztenciájukat, ki tudja. Aki a Magyar Köztársaság állampolgára,

az jogilag oda is tartozik és nem lehet automatikusan jogalanya az új

államnak. Az új állam bíróságainak így nem lehet joghatósága

felettük. Ha a szerződésben a felek a szerződés megkötésének

időpontjában erre a területre tartoztak, akkor az új követelő félnek

nincs joga az új államban az adóst sem perelni, sem pedig

végrehajtást indítani ellene. Ezt mind a közjegyzőknek, mind a

végrehajtóknak és természetesen a bíróságoknak is tudniuk kell. A

Magyarország nevű állam a Magyar Köztársaságban kötött

szerződésekben külföldi államnak számít!

3. Adós személyében beállt változás – az optálás hiányának 

következménye

Amint láttuk, a korábbi államban keletkezett szerződéseknek az új

államban új adósai keletkeztek. Vagyis az adós személyében

változás állt be. Ennek a ténynek a felismerése komoly fegyvertény

az ellehetetlenített adósok számára. Ugyanis, az új állam által

használt

Vht. 39. § (2) bekezdése kimondja, hogy „Ha a végrehajtó tudomást

szerzett a felek személyében történt változásról, a végrehajtási

ügyet beterjeszti a végrehajtást foganatosító bírósághoz.”

Márpedig ezt egyetlen végrehajtó sem tette meg, ezzel végrehajtó

részéről jelentős mulasztás történt, amit adós joggal kifogásolhat.

Ez a lehetőség persze nem állna fenn, ha nem maradt volna el 2012-

ben a már említett optálás, ami választási lehetőség lett volna az

emberek számára az állam választásban. Ugyanakkor, ezzel nyilván

egyértelművé vált volna a társadalom számára az új állam

létrehozása és talán a társadalom nem óhajtott volna oda átmenni.



4. Visszamenőleges hatállyal belenyúlhat-e az állam a 

magánszerződésekbe?

A Magyarország nevű új állam nem tagja az UNIÓNAK, így sem az

Uniós törvényeket, sem semmilyen törvényt nem kell betartaniuk,

bármikor visszamenőleges hatállyal is megváltoztathatják a

törvényeiket. Az országgyűlésük kétharmaddal megszavazhatja,

hogy melyik nemzetközi jogszabályt fogadnak el és integrálnak a

jogrendjükbe. Ezért nem foglalkoztak eddig különösen az Uniós

törvényekkel. Szerencsére a 2017-ben beintegrált nemzetközi

magánjogi törvény megtalálható az új állam jogrendjében is, így ez

védelmet nyújt a Magyar Köztársaságban kötött magánjogi

szerződéseknek.

5. Melyik állam bíróságának van joghatósága?

Az ingatlanok, amiket jelzáloggal terheltek a bankok, a szerződés

megkötése időpontjában is kivétel nélkül mind a Magyar

Köztársaság területén voltak és ma is ott vannak. Nem kerülhettek

át csak úgy egy másik államba. Így ezen szerződések esetében

kizárólag a de iure Magyar Állam, a Magyar Köztársaság

Bíróságának van joghatósága eljárni. A de facto államnak a

nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. Törvényének 89. §-a

értelmében kimondja, hogy a de facto állam bíróságának

joghatósága kizárt a Magyar Köztársaság területén fekvő

ingatlanokon és azok végrehajtásában.

6. Jogalanya vagyok-e a Magyarország nevű államnak?

Amíg elfogadod az újonnan létrejött államnak a jogrendjét, addig

bele is egyezel abba, hogy annak jogalanya legyél, így be is tartatják

veled a törvényeit is. Azonban most már tudjuk, hogy ez egy

megtévesztés eredménye volt. Bármikor dönthetsz úgy, hogy nem

kívánsz tovább ebben a megtévesztésben élni és kiléphetsz a

megtévesztő állam jogrendjéből.



7. Milyen jogrend alapján lehet kezelni ezeket a szerződéseket?

A szerződésben lefektetett jogrend alapján kell kezelni minden

magánszerződést, a felek ettől csak közös megegyezéssel térhetnek

el. Mindegy tehát, hogy melyik állam bírósága elé kerül az ügy,

nekik a szerződésnek megfelelő jogot kell alkalmazniuk az eljárásuk

során.

A de facto államnak a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi

XXVIII. Törvényének 39. § (1) bekezdése is kimondja, hogy: „A dolog

fekvésének helyén irányadó jogot kell alkalmazni”. Mivel pedig a

végrehajtónak nyilván tudomása van arról, hogy a végrehajtásban

nem a megfelelő jogot alkalmazza, ezért a végrehajtó az eljárásával

szabályszegést követ el. A szerződések helytelen jogrendben való

végrehajtását nemzetközi szabály tiltja. Az ilyen cselekményt

CSALÁRD KAPCSOLÁS-nak hívják!

A Magyar Köztársaságban hatályos 1979. évi 13. tvr. 8. § (1)

bekezdése még tartalmazza azt a szabályt, hogy „Nem lehet

alkalmazni azt a külföldi jogot, amely a felek által … mesterségesen

vagy színleléssel létrehozott külföldi elemhez kapcsolódik” (csalárd

kapcsolás).

A Magyar Köztársaság a szabadság szigete, hiszen jelenleg nincs

országgyűlése és nincsenek képviselői. Az általunk képviselőknek

ismert politikusok mind ennek az érvénytelenül létrehozott új

államnak az Alaptörvényére esküdtek fel. Az érvényesen működő

államunknak pedig maga a magyar társadalom a tulajdonosa, akik

emberi minőségben kívánnak élni. Jogszerű államunk mostantól

már nem elnyomóként működik, hanem annak a társadalomnak az

érdekében, aki ebben az országban él. Látjuk, hogy ehhez csupán az

akaratunkat kell kinyilvánítani. Nálunk az ember nem tulajdona az

államnak, hanem a tulajdonosa.



Úgy gondoljuk nyilvánvaló, hogy egy szűk réteg érdekében működő

állam és egy teljes társadalom érdekében működő állam között -az

emberi élet minőségét tekintve- lényeges a különbség.

Összegzésként: Az embernek szabad akarata van eldönteni, hogy

milyen minőségben akar élni. Élhet társtulajdonosként, aki kívülre

kerül az állami jogon, vagy állampolgári minőségben, de ott is

meghatározó, hogy melyik állam állampolgáraként, vagy milyen

jogrend alapján. A Magyar Köztársaságban újból aktívan működik a

legfelsőbb Bíróság, melyet a tulajdonosok hívtak életre azért, hogy

működésével érvényesülhessen az igazság.

Az Országgyűlés 2011. április 18.-án az Alaptörvény

megszavazásával tudatosan cserben hagyta a magyar társadalmat.

Ezzel az Országgyűlés tagjai elvesztették a társadalom bizalmát és

egyben a mandátumukat is. Ezért az Országgyűlésben 2011. április

17. után hozott törvények már nem lehetnek a de iure Magyar

Állam törvényei. A Magyar Köztársaságban a mai napig is a 2011.

április 17.-ei törvényi állapot van hatályban.

Mivel senki nem volt jövőbelátó, ezért nem tudhattuk, hogy a

szerződéseinkkel mi fog történni. Az igazságot a szerződés

megkötésekor hatályos jogszabályok alapján kell és lehet csak

kideríteni. Olyan törvényeket, Maximákat kell alkalmaznunk,

amelyek az igazságot tartalmazzák. A hamis törvények

használatával a de facto állam működtetői jelentős kárt okoztak a

társadalmunknak, amit a mű

Vizsgáljuk meg a Nyugdíjasok helyzetét

Az ember hosszú éveket eltölt munkával, különböző

munkahelyeken. 2011. december 31-ig a Magyar Köztársaság

államában és annak Alkotmányában, Alaptörvényében is alanyi

jogon járt és jár ma is a nyugdíj. ködtetőknek jóvá is kell majd

tenniük. A fizetésekből nyugdíjjárulékot vontak.



2012. 01.01-től működő Magyarország névre keresztelt másik állam 
Alaptörvényében már nem jár alanyi jogon a nyugdíj, csak adható, a 
bérekből, fizetésekből adóként vonják ezt az összeget, s melyet az 
állam használ az ember nyugdíjas koráig. Elgondolkodtató, hogy 

vajon miért nő folyamatosan a nyugdíj korhatára?
A járulékért jár is valami, az adókat pedig oda használják fel, ahova
akarják, abba nincs beleszólása az állampolgároknak.
A kormányok, így a „Magyarország Kormánya” is sokszor
hangsúlyozta és ma is állítja, hogy a fiatalok, a munkaképes réteg
tartja el az idős embereket.
Ezt jó, ha tudjátok, nagy hazugság! Félrevezetés…
Miért? Mert az ember keresetéből levont nyugdíjjárulék elvileg egy
előtakarékosságnak felel meg, a mindenkori keresetnek egy
bizonyos részét kellett és kell ma is kötelezően az államoknak
befizetni azért, hogy idős korunkra az állam - mint biztosíték –
gondoskodjon arról, hogy az alanyi jogon járó tisztességes és
inflációkövető nyugdíjakkal az embernek létbiztonságot teremtsen.
Azaz mindenki maga teremti meg idős korára a létbiztonságát azért,
hogy élvezhesse az ember a hátralévő életét, a családot tudja
összefogni, támogatni, tanítani, szeretni, az eddig munkával töltött
idejét arra fordítani, ami kimaradt az életéből.
Ez egy üzlet is, hisz a befizetéseinket az állam befekteti, forgatja,
kamatoztatja, használja, nem nekünk kellett ezeket a pénzeket
befektetni, értékállóvá tenni. De nem ajándékba vagy örökbe adtuk
használatra a munkánk után levont összegeket, hanem visszavárjuk
akkor, amikor eljön az ideje!
Újból megerősítjük, ez a pénz tényleges értékteremtésből
származik, nem csak egy virtuálisan bepötyögött szám… Amikor az
ember eléri a megfelelő kort, hogy az élete harmadik szakaszában a
megérdemelt pihenését kényelemben és anyagi biztonságban
töltse, a kormányoknak kötelessége visszafizetni az ember
befizetéseit – az adott éves inflációnak megfelelően, hisz évente az
inflációk is a pénzügyi rendszer által előre eltervezett módon és
miatt következnek be.



Gondolkodjunk el azon, hogy az egyébként normálisan 55 év 
nyugdíjkorhatárt miért emelgették fokozatosan mára 70 évre? 
Miért jó az államnak, ha az ember még 15 évet ráhúz az aktív 
munkával töltött időre?  Hisz nagyon sokan a nyugdíjkorhatár előtt 
elhaláloznak, vagy éppen csak néhány évet tölthetnek el ebben az 
időben… Hova kerülnek ezek a befizetések ilyenkor? Még egyszer, a 
nyomatékosítás kedvéért, hogy tudatosodjon mindenkiben az, 
amivel a korábbi videóinkban már foglalkoztunk: 2012. 01. 01 óta a  
megtévesztésünkre Magyarország névre keresztelt másik vagy 
külföldi állam által létrehozott Alaptörvényében benne van, hogy a 
nyugdíj nem jár, csak adható! Érthető? Nem kötelező visszafizetni 
azokat a megtakarításokat - az inflációval megegyező értékben 
pedig egyáltalán nem-, amiket egy életen át befizettünk a saját 
„számláinkra”!!!  A magánnyugdíj pénztárakat pedig egy az egyben 
lenyúlták, eltüntették a befizetéseket. Sőt, korábban mind a jobb 
oldali, mind a bal oldali politikai pártok együttesen megszavazták a 
fokozatos nyugdíjcsökkentést, majd a teljes kivezetését, a 
járulékokat ezért adónemként vonják kötelezően. Miért? Mert a 
járulékért járt valami, az adóbefizetések pedig nem 
visszafizetendőek! Hogyan történhet meg ez egy olyan államban, 
amely valójában az emberek érdekében kell működjön?
Erről már korábban beszéltünk, viszont ezt is érdemes többször 
kihangsúlyozni, hogy az állam is jogi fikció. A Római jog, amit az 
államok többsége használ és a Magyar Értelmező szótár definíciója 
alapján az állam egy erőszakszervezet, mely egy szűk réteg 
hatalmának megtartása érdekében működik, így bármit megtehet.
Köznyelvi értelemben az emberek azt hiszik, hogy az államok a 
sajátjuk, ők a tulajdonosai, az Alkotmány pedig szabályozza a 
működését, de sajnos nem így van! Hisz nem kérdezik meg az 
embereket azokról az alapvető dolgokról, hogy milyen fizetéseket 
kaphatnak a közszolgák, kinek az érdekében alkothatnak 
jogszabályokat és a legfontosabb! Saját maguknak a politikusok a 
mentességet nem tudnák jogszabályokba foglalni, tehát bármikor 
felelősségre vonhatóak lennének anyagi-, erkölcsi- és büntetőjogi 
értelemben.



Mi is történik? A saját fizetéseiket az eltartóik megkérdezése nélkül
rendszeresen emelgetik, az embereket pedig mindig újabb és újabb
adónemekkel sanyargatják és saját érdekeik által maguknak íródott
paragrafusokra hivatkozva kifacsarják, mint a citromot!

Pedig az állami feladatokat ellátók, akik egyébként a köz szolgái,
mindig a tulajdonosok érdekeit kell minden áron betartani és
betartatni!

S akkor itt érdemes megkérdezni magunktól, vajon tényleg én
lennék a területemen működő állam tulajdonosa? Tényleg az én
érdekeimben működik ez az állam, vagy bármelyik állam a világon?
Ki tartja el ezeket az államokat? Ezekre a kérdésekre magad add
meg a választ… mutass rá a saját életedben, neked vajon hol vannak
azok a kapcsolódási pontok, amire azt tudod mondani, ezzel
elégedett vagyok, ezzel nem vagyok, ebbe beleszólhatok… Készíts
táblázatot, hogy tisztán láthass, hogy mely életterületeden
kérdeztek meg, mit szeretnél, hogy az állam az érdekeidet
figyelembe véve működjön.
Az embernek háromféle területen belüli problémája lehet…
- anyagi
- egészségügyi
- kapcsolati.
Ha nem találtál ilyet, akkor jó helyen jársz, hisz most
rádöbbenhettél, hogy nem kérdeztek meg semmilyen területen,
hogy az alapvető, alanyi jogaidról lemondasz-e… Egy lehetőséget
biztosítanak számodra 4 évente, hogy egy X-et tehess az általuk
megválasztott emberekre, akik tovább fogják folytatni a
kizsákmányolásodat! Ez mit mutat? Hogy csak bennfentesek
kerülhetnek állami szinten pozícióba!



Ismétlésként, de fontos tudni, hogy nem csak az
intézményrendszerünket szállta meg ez a másik állam, hanem
megtévesztésünkre a Magyar Köztársaság jogrendjéből több
jogszabályt használva „jogfolytonosnak feltüntetve” de új
jogszabályokat vezettek be, mely harmonizál az Alaptörvényükkel,
ez által lenyúlták az összes nyugdíj befizetéseinket, adóinkat,
szerződéseinket, stb., illetve az új személyi igazolvánnyal a
megkérdezésünk nélkül – megtévesztéssel – állampolgárokat
szerzett, akiket sajátjaként kezel, mint emberi erőforrás. És ez folyik
egészen addig, amíg az ember nem válik tudatossá és nem dönt a
saját életéről!

Tehát az emberek befizetései, mint nyugdíjjárulék is a markukba
került, s amit ma fizetnek az emberek, az már egyébként is csak
adó, így lenyúlták teljes mértékben az emberek megtakarításait. A
nyugdíjakat pedig azért nem emelik az inflációnak megfelelő
mértékben, mert minden magánkezekben, külső irányítás által
történik, csak a látszat fenntartása miatt csepegtetnek vissza
valamennyit nagylelkűen nyögdíj címszó alatt.

Ezért minden nyugdíjas jogosult a saját megtakarítását attól az
államtól követelni, akár részletekben havonta, akár egy összegben,
kamatostól, amelynél bizonyíthatóan ott van. Még akkor is, ha az a
nyugdíjas a Magyar Köztársaság állampolgárságát tartja
érvényesnek, vagy éppen a tulajdonosa a Magyar Államnak.

Ha viszont minden ember az államának tulajdonosává válik, vagy 
éppen állampolgársága van, s ezt írásban kijelenti, hivatalosan 
optál, így előbb-utóbb ez a területünkön érvénytelenül létrehozott, 
terület nélküli állam vagy cég előbb-utóbb megszűnik létezni, hisz 
ha mindenki visszakerül az érvényes Magyar Államba, vagy éppen 
társtulajdonosává válik, akkor nem lesz, ki eltartsa ezt az 
érvénytelenül létrejött másik entitást. Kiürítjük és már nem csak 
vélt területe nem lesz, hanem erőforrásai sem! A lényeg, hogy az 
ember éljen azzal az alanyi jogával, mely rendelkezésére áll, ne 
táplálja a félelmeit, mert akkor csak rabszolgája lehet néhány 
embertelennek tűnő „vezetőnek”.



A Teremtői Rend, a Természetes Rend az, melyet minden embernek 
követnie kell, hisz ezt nem ember írta!
Az ember gyarló, hibázhat, tévedhet, de nem végtelenségig! Amíg 
hagyjuk, hogy megtehessék velünk ezeket az embertelen tetteket, 
mélyszegénységbe, kiszolgáltatottságba terelve a magyarságot is, 
addig nem lesz egységes változás.

Viszont ne feledjük, az idős emberek, az idős szüleink már letettek 
az asztalra. Dolgoztak értünk, építették évtizedekig az országot, 
melyek magánkezekbe kerültek szintén az engedélyünk, 
megkérdezésünk nélkül.

Most nekünk, fiataloknak, középkorosztálynak kötelessége a
szüleinknek visszaadni mindazt, amit már ők a mi érdekeinkben
letettek az asztalra! Egy anyagi biztonságot, elérni, hogy megkapják
mindazt, amiért ők megdolgoztak, ami jár nekik!

Minden ember, akinek hatalma van, hajlik arra, hogy azzal
visszaéljen és hogy hatalmát egészen addig terjessze, amíg az
korlátokba nem ütközik! A korlátot az ember, az emberek
értékrendje - is - szabja!
A MATT, mely a Magyar Állam Tulajdonosainak Társulása nem ad
hatalmat sem a tulajdonának, az államnak, sem a társadalomban
létrehozott szerveknek, mert csak a Közgyűlés, a tulajdonostársak,
mint szabad, emberi minőségben élő társadalom a közös akaratuk
és megállapodásuk alapján – szokásjog – működteti az államot, éli
ennek mindennapjait egy boldog, békés és kiegyensúlyozott élet
érdekében, összhangban a Természeti törvényekkel, a legmagasabb
rendű joggal.

Légy szabad, válj emberi erőforrásból emberré s legyél tulajdonosa
annak az államnak, mely a területedet igazgatja a
közintézményeken keresztül. Kerülj ki abból a körforgásból, mely
csak szabályoz és büntet.
A döntés a tied!



Vizsgáljuk meg az Egészségtelen ügy világát

Az előző - a nyugdíjakról szóló - sorokban bemutatott helyzet
szinte teljesen megegyezik az egészségügyet magába foglaló
témával. Korábban egészségügyi járulék címszó alatt nagyon sok
pénzt vontak le azért, hogy a kórházaink fenntartása, az orvosok,
ápolók, nővérek fizetése, a gyógyszerek biztosítása folyamatosan
magas színvonalon történjen.

Bár már a Magyar Köztársaságban látható volt, hogy a
megválasztott képviselők egy folyamatot indítottak el az emberek
megkérdezése nélkül, de az Alkotmány alapján minden embernek
járt alanyi jogon az egészségügyi ellátás, a területünkön
érvénytelenül létrehozott másik állam egy alacsonyabb rangú
Alaptörvénnyel ezt a jogot – bár megtévesztve, de részünkről
ráutaló magatartással elfogadva - elvette az embertől. Nem jár, csak
adható…
Miért az embertől? Mert egy jogi fikciónak nincs szüksége orvosra,
gyógyszerre, nem betegedhet meg egy állami tulajdonban lévő
papír. S mivel tudattalanul álltunk ebbe a szerepbe, az
egészségtelenügyben pedig csak emberek fordulnak meg. Az
egészségügyi törvényekben ezt úgy oldották meg, hogy csak beteg
emberről szól. Tehát bárki igénybe vesz bármilyen szolgáltatást, azt
már betegnek tekintik. Az Alaptörvényben nem jár a tisztességes
egészségügyi ellátás alanyi jogon, csak adható, leginkább akkor, ha
fizet érte a páciens. Ennek a másik államnak nincs szüksége sem
idős emberekre, sem beteg emberekre, akiket el kell tartania, vagy
vissza kell áramoltatni a befizetéseiből valamennyit, sem olyan
erőforrásra, mely már nem tud neki megfelelő módon termelni,
adót fizetni. Csak rabszolgákra, akik irányíthatóak.
De valójában ez az egész világ működésére igaz, hisz
magánkezekben van minden, magánérdekek működtetnek
mindent. Az élelmiszeripar, a mezőgazdaság, az ipar, a
bankrendszer, a gyógyszeripar, a földterületek, minden egy
központi kézben van, néhány család birtokában.



Minden üzletté vált… azok kezében van a gyógyszeripar, akik az orv-
osokat pénzelik, ha a saját orv-osságaikat írják fel az embernek. 
Olyan orvosságokat használnak, melyeknek több a mellékhatása, 
így egyre betegebbé teszik az embert. Üzlet, profit… és nem 
ellenőrizhető, hogy egy-egy orv-osság hol és mennyi ideig volt 
tesztelve, hisz nincsenek ma független laborok, amelyekben 
megbízhatunk, hisz ezek is ugyanazok kezében vannak, ugyanazok 
pénzelik ezeket az intézményeket.

Mivel fizetőssé akarják tenni az egészségügyet, így tényleg csak 
azok juthatnak ellátáshoz, akiknek erre lesz pénze. Már ma 
megfoghatóak ott, hogy akinek nincs semmilyen bevétele, - nagyon 
sokan vannak ebben a helyzetben – azokat is kötelezik TB adó 
hozzájárulás címen fizetni, különben törlik a TB számát a 
rendszerből. Így aztán bármilyen ellátásra szorulna az ember, még 
az életveszélyes állapotok elhárításáért is számlákat állítanak ki, 
ahogy a cégeknél szokásos. Vajon milyen cég lehet ez? Mert bizony 
az állam ilyet nem tehetne, ezt csak cégek tehetik meg.

A megfigyelések alapján nézzük meg, hogy a 100 évente megjelenő
különböző jár-ványok milyen hatásokkal jártak és járhatnak most is.
Amit különböző országok területén élő orvosok, virológusok,
kutatók állítanak, hogy kifejezetten az oltások beadása után
szaporodtak el a különböző fertőző betegségek és amiről hallgat a
média is, hogy nagyon magas számban súlyos, vagy maradandó
károsodást okoztak az embereknél. Dr. Reiner Fuellmich neves
ügyvéd több társával ezért indított eljárást bizonyítékokkal a
kezükben olyan embertelenekkel szemben, akik ma még
megtalálhatóak különböző kormányok vagy kutatók köreiben.

https://lbry.tv/@%C3%89breszt-%C5%90k:0/emberis-g-ellen-elk-
vetett-b-ncselekm-2:3

Központilag, azaz Európában is egy jogrendet és az egész világon
egy Világkormányt hoztak létre, amely előírja minden államnak
többé – kevésbé, hogy mit kötelező betartani.

https://lbry.tv/@%C3%89breszt-%C5%90k:0/emberis-g-ellen-elk-vetett-b-ncselekm-2:3


Tudjuk, hogy vannak szakemberek a világon, akik bizonyítják, hogy
nem lenne szabad az embereket elválasztani egymástól, hisz az
emberek immunrendszere az egyetlen természetes védekező
eszköz.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy kiürítették a kórházakat, minden
teszten átesőt betegnek vagy fertőzöttnek igyekeznek titulálni, a
valóban beteg emberek pedig ellátatlanul maradnak.

Az embereket a félelmeiken keresztül manipulálják. Tudjuk, hogy az
emberi szervezetben megszámlálhatatlan különböző élő organizmus
él, amelyek segítenek fenntartani a szervezet helyes működését.
Sőt, leginkább az okozna problémát, ha eltűnnének a
szervezetünkből, vagy ha elszaporodnak. De egy megfelelően
működő immunrendszerrel mindezt jól egyensúlyban lehet tartani.
Úgy hallottuk, a kórházi dolgozókkal titoktartási nyilatkozatokat
írattak alá, - ezért munkájukat féltve, arcukat nem vállalva – de
sokuk elmondása alapján úgy tudjuk, hogy az egyébként
használatban lévő tesztek, melyek nem alkalmasak a covid vírus
kimutatására –negatív teszteredmények utáni elhalálozások esetén
pénzt kínálnak fel az elhunyt családtagjainak, hogy a fertőzést
ráírhassák a kórlapra, hamis jár-ványt generálva.
Előfordul olyan „tapasztalatlan” nővérek átirányítása a Covidos
osztályokra, akik bevallják, soha nem tanultak intubálást, de nekik
kellene ezt a műveletet elvégezni.
A boncolás megtiltása is ilyen, nehogy kiderüljön, hogy az
egyébként beteg ember az ellátatlanság miatt halt meg és nem
fertőzés miatt.
Rengeteg eset van, melyet vég nélkül sorolhatnánk, de a média és a
politika, az üzleti érdek nem teszi lehetővé, hogy ismertté váljanak
ezek az esetek.
Biztosan vannak kivételek is, akik a covid miatt haltak meg, de a
hivatalos statisztikát nézve és ha semmilyen más betegségekben és
balesetekben nem hunytak el hozzátartozóink, - ami ugye
lehetetlen – akkor is a halálozási arány jóval kisebb, a KSH adatai
szerint, mint az előző években, amikor még a járvány nem „tört” ki.



Azokban a kórházakban, melyeket a szüleink munkájuknak
gyümölcseként építettek, majd a mi adóforintjainkból tartottak
fenn, természetesen módjával csak, ma nem léphetsz be!
Fegyveresen őrzik, nehogy felismerd, hogy üresek a kórházi ágyak
zöme. Nyilván a covidos betegeket ellátó, erre kijelölt néhány
kórházra pedig ki lehetne tenni a megtelt táblát.
Nincs orvos, nincs ápoló, nincs személyzet vagy nagyon kevés.
Miért? Mert az egészségügyi dolgozók egy jobb élet reményében és
a munkájuknak megfelelő anyagi juttatásokért és megbecsülésért
kivándoroltak külföldre. Akik pedig maradtak az egészségügyben,
rendőrségnél, katonaságnál azoknak pedig a törvény tiltja, hogy
felmondjanak és munkahelyet változtassanak, különben eljárás alá
vonják őket, életüket ellehetetlenítik. Miközben ebben a külföldi
államban az országgyűlés saját magának rendszeresen emeli a saját
fizetését. Hol van itt az igazság? Van-e ilyen egyáltalán? Ha igen, hol
keressük?
Az egyébként alanyi jogon járó ellátás már megszűnt, kivételes
esetekben és a látszat fenntartása miatt a súlyosabb esetek
kerülhetnek kórházba, de legtöbb esetben az orvosok távgyógyítást
végeznek, távdiagnosztizálás után. Talán ez is lehet az oka, hogy a
mai napig sokkal kevesebb az elhunyt embertársunk, mint a
statisztikai hivatal felmérése alapján jól látható, a korábbi évekhez
képest.
https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_wnh001.
html?fbclid=IwAR3aRpzcYTd9fEx5LK5zwRLZ99hsRV6Le7WdAqtsrvY
hams-M56DhztNr7E
Mire megy ki a játék? A kötelező oltások beadatására, melyek
nélkül később senki nem vállalhat munkát, nem mehet boltba, nem
utazhat, teljesen kivonnák a forgalomból, az ember szabadságát
teljes mértékben megvonva. Tudósok, professzorok bizonyítják,
hogy a különböző vírusok, melyek valahogy kikerülnek az emberek
életterébe, legtöbb esetben ember által lettek előállítva és a
fertőzést maga a védőoltás, vagy a még nem is tapasztalható
megelőző kezelés indítja el. Lásd. Ebola, Hív vírus, stb. De nézzük a
tényeket, hogy 2021.01.01-től azoknak, akik ebbe a területünkön
érvénytelenül létrehozott Magyarország nevű államnak az
állampolgárságával rendelkeznek, milyen jogszabályokat kell
betartani

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_wnh001.html?fbclid=IwAR3aRpzcYTd9fEx5LK5zwRLZ99hsRV6Le7WdAqtsrvYhams-M56DhztNr7E


(2) Az (1) bekezdésben foglaltak megvalósítása érdekében
a) * az egészségügyi államigazgatási szerv
aa) az egyén személyes szabadsághoz való jogainak gyakorlását az e
törvényben foglaltak szerint korlátozhatja,
ab) a betegek jogait az e törvényben foglaltak szerint korlátozhatja,
ac) a természetes és jogi személyeket, továbbá a jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezeteket az e törvényben meghatározott
intézkedések tűrésére, illetve megtételére kötelezheti;
b) a kötelező járványügyi intézkedést foganatosító egészségügyi
szolgáltató a betegek jogait az e törvényben foglaltak szerint
korlátozhatja.
(3) Kötelező járványügyi intézkedés foganatosításához nincs szükség
a beteg beleegyezésére, azonban a beteget - az eset
körülményeihez képest - ekkor is megilleti a tájékoztatáshoz való
jog.

Védőoltások

(2) * A miniszter rendeletben határozza meg azokat a fertőző
betegségeket, amelyek esetében
…….. kötelező védőoltás elrendelésének van helye. *
(3) * A miniszter egyes munkakörökben való foglalkoztatás
feltételeként a munkáltató költségére védőoltási kötelezettséget
írhat elő. *
(6) * Védőoltás kizárólag az egészségügyi államigazgatási szerv által
engedélyezett oltóanyaggal és az engedélyező okiratban szereplő
céllal és feltételekkel végezhető.

(5) * A védőoltásra kötelezett és a védőoltásban részesített
személyekről nyilvántartást kell vezetni.
(6) * A védőoltás módjáról, céljáról, helyéről és idejéről a
védőoltásra kötelezett személyt, illetve törvényes képviselőjét
értesíteni kell. A védőoltásra kötelezett kiskorú személy
megjelenéséről a törvényes képviselő köteles gondoskodni.



(7) * Ha a védőoltás igénybevételére köteles személy e
kötelezettségének írásbeli felszólításra sem tesz eleget, az
egészségügyi államigazgatási szerv a védőoltást elrendeli. Az
egészségügyi államigazgatási szerv közvetlen járványveszély
fennállása esetén - a veszélyhelyzet szerint meghatározott
védőoltások köre tekintetében - a határozatot azonnal
végrehajthatóvá nyilváníthatja.
(8) * A védőoltás megtörténtéről igazolást kell adni.
(9) * A védőoltás hatékonyságának megállapítása céljából a beoltott
személy orvosi vizsgálata és vizsgálati anyag szolgáltatása
rendelhető el.
(10) * Ha a védőoltásra kötelezett személy a védőoltás adásával
összefüggésben súlyos egészségkárosodást szenved, megrokkan
vagy meghal, őt, illetve általa eltartott hozzátartozóját az állam
kártalanítja. (de ki lehet bújni a felelősség alól, mert ők
bizonyíthatják, hogy nem a védőoltás okozta az elhalálozást)
(11) * A (7) bekezdés alkalmazásában közvetlen járványveszélynek
minősül, ha az 57. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti védőoltás
késedelme mások életét vagy testi épségét tömegesen, közvetlenül
és súlyosan veszélyeztetné."

És nézzük, hogy azoknak, akik a Magyar Állam tulajdonosi
státuszában, vagy a Magyar Köztársaság államának állampolgárisági
státuszával rendelkeznek, milyen szankciókat vezettek be?

Tényleg, semmilyet. Egy másik állam, amely külföldiként működik a
területünkön, nem járhat el és nem intézkedhet egy idegen állam,
jelen esetben a Magyar Állam állampolgáraival, tulajdonosaival
szemben. Egyébként az Európa Tanács tagállamai által elfogadott
egyezménynek ez a Magyarország nevű állam nem tagja, nincs
szerződése.
Ellenben milyen rendelkezések vannak a Magyar Államban?
A tulajdonosok jogállását a Magyar Közlöny H/5-ös határozata
tartalmazza.



MAGYAR ÁLLAMI KÖZLÖNY 2020. évi 2. szám 2.
I Közgyűlési határozatok

H/5/2020. számú közgyűlési határozata (részlet)

I. Általános rendelkezések
1. A Magyar Állam tulajdonosai (a továbbiakban: Tulajdonosok),
valamint születésüktől fogva a Tulajdonosok gyermekei, a Magyar
Társadalom természetes tagjai, szabad emberek, akik
kötelezettségeket szabad akaratukból vállalnak.
2. A Tulajdonosok a tulajdonosi jogaikat együttesen gyakorolják.
Ebben a hatáskörükben meghatározhatják a Magyar Állam
működésének rendjét, és beavatkozhatnak annak működésébe.
3. A tulajdonosok a tulajdonosi jogok együttes gyakorlásának első
szabályait a 2020. évi 1. számú közgyűlési határozatban rögzítették.
12. A Tulajdonosok együttműködésre törekednek az állami
intézményekkel.
13. A Tulajdonosok bármilyen kötelezettség vállalása állami
intézmények felé kizárólag írott nyilatkozat formájában történhet, a
ráutaló magatartás semmis. Különösen nem tekinthető
kötelezettség vállalásnak személyi okmány felmutatása, illetve
intézményekben ügyintézés során formanyomtatvány, illetve
egyéb, állami jogszabályra hivatkozó okirat aláírása.
14. A Tulajdonosok tudomásul veszik a társadalom biztonságát
veszélyeztető helyzet vagy körülmény, különösen háború,
természeti katasztrófa vagy járvány esetén szükséges állami
intézkedéseket, de fenntartják maguknak a jogot, hogy ilyen
intézkedésekről való döntéshozatalokban megbízottjaik
közvetítésével részt vehessenek. Ilyen intézkedések kizárólag a
társadalom védelmét szolgálhatják, és semmiben nem
korlátozhatják a Tulajdonosokat.



Európa Tanács:

1.Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Cikk Tárgy és cél
A jelen Egyezményben Részes Felek védelemben részesítik az
emberi lényt méltóságában és önazonosságában és
megkülönböztetés nélkül mindenki számára biztosítják
sérthetetlenségének és más jogainak és alapvető szabadságainak
tiszteletben tartását a biológia és az orvostudomány
alkalmazásának vonatkozásában. Minden Részes Állam saját belső
jogában megteszi a szükséges intézkedéseket a jelen Egyezmény
rendelkezéseinek hatályba léptetésére.

2. Cikk Az emberi lény elsőbbsége
Az emberi lény érdeke és jóléte a társadalom vagy a tudomány
puszta érdekével szemben mindenkor elsőbbséget élvez.

3. Cikk Igazságos hozzáférés az egészségügyi ellátáshoz
A Részes Felek, figyelembe véve az egészségügyi szükségleteket és a
rendelkezésre álló forrásokat, megteszik a szükséges intézkedéseket
annak érdekében, hogy joghatóságuk területén biztosítsák a
megfelelő minőségű egészségügyi ellátáshoz való igazságos
hozzáférést.

4. Cikk Szakmai előírások és kötelezettségek
Minden egészségügyi beavatkozást, beleértve a kutatást is, a
vonatkozó szakmai előírások és kötelezettségek tiszteletben
tartásával kell végrehajtani.

II. Fejezet  BELEEGYEZÉS

5. Cikk Általános szabály
Egészségügyi beavatkozás csak azután hajtható végre, ha abba az 
érintett személy szabadon és tájékozottságon alapuló 
beleegyezését adta. Ennek a személynek előzetesen megfelelő 
tájékoztatást kell kapnia a beavatkozás céljáról és természetéről, 
valamint következményeiről és kockázatairól. Az érintett személy 
beleegyezését bármikor szabadon visszavonhatja…”



Tehát érdemes elgondolkodni azon, hogy a Magyar Köztársaságban,
ahol nincsenek országgyűlési képviselők, mert ők ebben a másik
államban tevékenykednek, más jogrend alapján és erre az
Alaptörvényre felesküdve vissza sem kerülhetnek a Magyar Államba
képviselői státuszban, ezért már csak az állam tulajdonosai közös
döntéssel, határozatokban hoznak rendelkezéseket, figyelembe
véve a ma is hatályos, 2011. évi április 17-én hatályos
jogszabályokat, nemzetközi szerződéseket, s mely valóban egy
szabad világot eredményezhet a Magyarország területére
születetteknek.

Ezáltal egy olyan egészségügyi rendszer kidolgozása és
megvalósítása a cél – amely folyamatban is van – , amely megelőzés
alapú, az embernek nem csak a fizikai testét veszi figyelembe,
amely a látható világnak csupán 3-5 %-a, hanem egységben
gondolkodva, a test – lélek – szellem egységét képes vizsgálni. Nem
kifejezetten az okozatokat kezeli, hanem az okot keresve képes a
természetes gyógymódokkal támogatóan a valódi gyógyulás
folyamatát az emberrel közösen megteremteni.

Olyan igazi emberi minőségben élő szaktekintélyekkel való
kapcsolatfelvétel, majd ezek beintegrálása a társadalmi életünkbe,
akik már korábban a tudásukkal kitűntek az orv-osi minőségből,
valódi gyógyítókká váltak. Akik ma már tudják, hogy nincs olyan
betegség, melyet ne lehetne meggyógyítani, csak azokat a
rendszereket kell kitakarítani az életünkből, melyeknek nem érdeke
ettől a bevételi forrástól leválni! A változás az egyetlen biztos az
életünkben, s ez mindig bennünk kezdődik. Először a gondolataink,
aztán a hozzá fűződő jó érzéseink és ennek megkoronázása alapján
a tetteink révén.
Mert amit meg tudsz jeleníteni a gondolataidban, annak
végrehajtására képes vagy. A már közöttünk lévő igazi gyógyítók
mellé várjuk azokat az embereket, akik szintén gyógyítónak érzik
magukat, egy valódi értékrendet képviselő emberi társadalomhoz
szeretnének tartozni, tudásukat a betegségekkel szembeni
küzdelemben nem az okozat fenntartása, stagnálása fenntartására
kívánják hasznosítani, hanem az emberi életet szolgálni.



Az emberi társadalmunkban betöltött gyógyítói szerep nagyon
fontos része az életünknek, hisz az elmúlt sok ezer év kártékony
hatásait és programjait át kell írnunk, programoznunk, s ebben
részarányosan a gyógyítóknak is nagy szerepe van.

Tudjuk, hogy ma nincs olyan betegség, mely ne lenne gyógyítható, a
célunk az emberi társadalmunkban mindennek a tudásnak a
hasznosítása, alkalmazása!



Az eddigi felismeréseinket olvashattad. Bízunk benne, 
hogy felismerted, hogy hol a hiba a rendszerben. Bízunk 

benne, hogy felismerted, hol vagyunk átverve, 
kihasználva, kizsákmányolva. Bízunk benne, hogy ezen 

tények ismeretében belátod, valamit tenni szükséges. A 
MATT (Magyar Állam Tulajdonosainak Társulása) olyan 

úttörő folyamatokat végez, amely kiutat mutat az 
elnyomásból és kizsákmányolásból. A MATT történelmi 

jelentőségű. A történelem során nem ismert olyan 
folyamat, amelyben a társadalom irányított egy 

országot. Azt az országot és annak az országnak a 
területét, ahová született. Mind ez azért szükséges, hogy 

az ország területén elérhető javak a társadalom 
érdekében működjenek, s ne egy külső hatalom 

érdekében.

Weboldalunk
www.magyar-allam-tulajdonosai.com

YouTube csatorna
MATT TAN

Facebook
Egységbe az önrendelkezésért

Eme olvasmány terjesztése, valamint a tatalomban és 
formátumban történő bármilyen változtatás a MATT 

engedélyével lehetséges. 

http://www.magyar-allam-tulajdonosai.com/



