
Ma kicsit ünnepélyesebb keretek között gyűltünk össze, azért, mert közös munkánk során egy igen
lényeges állomáshoz érkeztünk el.

Csoportunk eddigi munkájában mind olyan emberek vettek részt, akik mint előtte is, most is kiváló
bölcsességükről tettek tanúbizonyságot. 

Feladatunknak  tekintettük,  hogy  segítsünk  a  társadalmunknak  átalakulni  egy  természetesebb
emberi társadalommá.

Az első helyzetelemzések eredményeként megállapítottuk, hogy az üzlet, a politika és a média a
magukat  kellető,  hamis  értékeikkel  elterelték  a  társadalom  figyelmét  a  valóságról,  mi  pedig
meggondolatlanul  rendszerint  belesétáltunk  a  csapdáikba  és  így  lényegében  mi  magunk
önkéntesen adtunk ezek kezébe hatalmat saját magunk felett.

Mi felismertük ezt a helyzetet és egyöntetűen úgy láttuk, hogy a kiút ebből a csapdából az ember
természetes értékrendjének a helyreállításán keresztül vezet. Ezt a folyamatot mi munkanyelven
emberré válásnak neveztük.

Az ember teremtésénél fogva a természeti törvények szerint, érző és gondolkodó, tudatos lény. A
természetes  emberi  tudat  pedig  éber  és  értő.  A  bölcs  ember  a  maga teljességében láthatja  a
világot,  mert  nem  enged  a  hamis  büszkeségnek,  irigységnek,  félelemnek,  tudatlanságnak  és
erkölcstelen vágyaknak.

Ahogy  munkánkban  haladtunk  előre,  rendre  megvizsgáltuk  a  társadalmunkat  visszatartó
tényezőket és megállapítottuk, hogy az az állam, amely értünk kéne tevékenykedjen, valójában a
társadalmat súlyos igában tartja.  Alapos elemzéssel  megismertük az eszközeit,  az erősségeit  és
gyengeségeit.

Megállapítottuk azt a súlyos tényt is, hogy az ember, bár megtévesztve, valójában mégis önként
hódol  be  az  állami  szolgaságba.  Ugyanis  a  magyar  társadalom  helyzetét  vizsgálva  kiderült
számunkra, hogy az állam hatalmi státusza a társadalom felett jogilag nem megalapozott.

Felismertük, hogy az államot nem a nép hozta létre, valamint az állam tulajdonosa jogilag nem a
magyar nép. Egyben,  többek meglepetésére,  megállapíthattuk azt  is,  hogy az  érvényes magyar
államnak  nincsen  megnevezhető  tulajdonosa.  Ennek  a  meglepő  ténynek  a  felismerése  adta  a
számunkra kiváló alkalmat arra,  hogy a magyar társadalom helyre igazíthassa egyik legnagyobb
tévedését és a saját tulajdonába vehesse a felette uralkodó tulajdonos nélküli államot.

Mint  mindannyiunk  előtt  ismeretes,  a  Magyar  Állam  tulajdonlására  az  igénybejelentés  2019.
szeptember 2-án megtörtént a Magyar Köztársaság Képviseleténél, mint az érvényes magyar állam
jelenleg egyetlen működő intézményénél. 

A teljesség kedvéért hadd említsem meg itt is, hogy a jogban ez egy ún. eredeti tulajdonszerzési
mód, melyet úgy a magyar, mint a nemzetközi jog is elismer, ill. amiről a már ismert jogi maximák
így fogalmaznak:

1.  Ami  senkihez  sem  tartozik,  nyilvánvalóan  azé,  aki  elsőként  foglalja  el.
Illetve
2. Aki előbb van időben, erősebb a jogban.

Ma azért gyűltünk össze, hogy közös munkánk eredményeként, mint a magyar társadalom tagjai,
elsőként valamennyien csatlakozzunk teljes értékű társtulajdonosnak egy jogi aktus keretében.


