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„„ AA  nneemmzzeetteekkeett  úúggyy  ll iikkvviiddááll jjáákk,,  hhooggyy  lleeggeellőősszzöörr  

eellvveesszziikk  eemmlléékkeezzeettüükkeett..  

MMeeggsseemmmmiissííttiikk  kköönnyyvveeiikkeett,,  mműűvveell ttssééggüükkeett,,  

ttöörrttéénneellmmüükkeett..  

ÉÉss  vvaallaakkii   mmááss  kköönnyyvveekkeett  íírr ,,  mmááss  mműűvveell ttssééggeett  

nnyyúújj tt  ééss  mmáássffaajj ttaa  ttöörrttéénneellmmeett  ggoonnddooll   kkii   nneekkiikk..  

AA  nneemmzzeett  aazzttáánn  eell ffeelleejj ttii   mmúúll ttjjáátt  ééss  nneemm  éérrttii   

jjeelleennéétt..”” 11  
(Hubl) 

 
 
 
 

MMáánnddookkii   AAnnddoorr ::   „„ NNeemm  hhiisszzeemm,,  hhaanneemm  ttuuddoomm,,  hhooggyy  vvaann  sszzáánnddéékkooss  ggoonnoosszzssáágg  

MMaaggyyaarroorrsszzáágg  ttöönnkkrreettéétteelléérree……””   

http://www.youtube.com/watch?v=k3v42KZSkv4&feature=relmfu  
  

                                                 
1 Forrás: Csurka Dóra: Trianon – Az előzmények, Magyar Fórum Könyvek Kiadója, 5. oldal 

W.A.W.A.W.A.W.A.    
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Boszniai piramisok (kb. 35.000 éves)  
székely-magyar rovásírásos kövekkel a 
belsejében 
http://www.youtube.com/watch?v=bXwP8Igmt5I&feature=related 
 
„….. ennek ellenére senki sem foglalkozott érdemben a témával egészen addig, amíg Semir 
Oszmanagics a színre nem lépett. Oszmanagics felfedezését manapság megpróbálják 
ellehetetleníteni és a jól ismert stratégiát alkalmazva azt hangoztatják, hogy az egész csupán egy 
jól időzített üzleti húzás.” 

 
  

W.A.W.A.W.A.W.A.    
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Glatz Ferenc – a magyarokról 
 
A boszniai piramisokhoz, tatárlakai korongokhoz „képest” Glatz Ferenc a Magyar Tudományos 
Akadémia egykori elnöke (kinek szakterülete a történelemtudomány) így vélekedik rólunk – 
magyarokról „A magyarok krónikája” című művében: 

 

 
 
"A magyar embernek évszázadnyi időbe tellett, amíg a lovaglástól elgörbült lábával 
megtanulta az eke utáni egyenes testtartást, és leszokott arról, hogy gyönyörűségét lelje az 
asszonyok és a gyermekek lemészárlásában." 
 
(Glatz Ferenc: „A magyarok krónikája”, Budapest, 1996. 9. oldal.) 
 

 
 

 
Prof. dr. Glatz Ferenc 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bauer Tamás (SZDSZ) 

168 óra c. lapnak adott nyilatkozata: „Nem gondolom, hogy a trianoni békeszerződés aláírása 
sorstragédia lenne.” (Apját, Bauer Miklóst (ÁVH) a rabok csak “körmös-Bauer” -nek hívták, 
mivel előszeretettel tépte le az áldozatok körmeit a vallatások alatt.) 
  

W.A.W.A.W.A.W.A.    
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NYÍLT LEVÉL GLATZ FERENC EGYETEMI TANÁRNAK2 
Nézzen tükörbe …… Professzor Úr! 
 
„A magyarok krónikája” című 1996-ban kiadott könyvében így ír Ön, a magyar őstörténet 
meghamisítója, idétlen, kaján gúnnyal a magyarokról:  
 
„ A magyar embernek évszázadnyi időbe tellett, amíg a lovaglástól elgörbült lábával 
megtanulta az eke utáni egyenes testtartást, és leszokott arról, hogy gyönyörűségét lelje az 
asszonyok és a gyermekek lemészárlásában.” 
 
Professzor Úr! Vegyen egy mély lélegzetet, és vegyen elő egy zsidó történelmi beszámolót, 
mondjuk a Bibliát, és nézzen bele abba a tükörbe jól tágra nyitott szemmel. Készüljön fel 
lelkileg, mert irgalmatlan, kőlelkű terroristák, horrorisztikus, kegyetlen, népirtó 
tömeggyilkosságairól szól. Olvassa figyelmesen! Saját fajzatának viselt dolgait írja ott. Szálljon 
magába, és ne próbáljon arról a népről, nemzetről hamis, becsmérlő hangon írni, mely Önnek és 
mindenhol gyűlölt, elűzött, földönfutó fajtájának otthont adott! Szégyellje magát ezért a 
hangnemért! 
 
Tudott dolog, hogy a cári rendőrség még pihenés végett megállni sem hagyta őket, csak 
kitakarítsa mielőbb az országból. És akkor beomlottak az „intoleráns” magyarok földjére, és 
rárohadtak a magyarság fejére. 
 
Hadd idézzem Önnek Kossuth Lajos szavait: „Egész helységeket tudok Zemplénben, hol a 
szegény, földmívelő nép nem magának, de a kortsmáros ’sidónak szánt, vet, arat. Ezen 
néptipusnak, kit vallásának különössége századok óta megtartott anélkül, hogy azon 
nemzetekkel, kiknek közepette, mint a növény tápláló nedvét elvonó gomba él (kiem. tőlem), 
egybeolvadott vagy a nationalizmushoz csak egy gondolattal is közeledett volna...” 
 
Professzor Úr! Olvassa el Józsué hadvezér népirtó hadjáratát, ahol a történetíró büszkén számol 
be arról, hogy egyetlen élő lelket sem hagytak meg a zsidók Jerikóban. Ifjat, aggot, asszonyt, 
gyermeket kiirtottak. Sőt, még az állatokat is! Józsué 6:21. Csak egy ledér utcalányt és annak 
háznépét hagyták életben, mert az elrejtette a zsidó kémeket. 
 
Vagy Ai városában tizenkétezer embert: férfiakat, asszonyokat, a város minden lakosát, 
gyermekeket is. Az utolsó szálig. Józsué 8: 24-26 Továbbá Makkeda, Libna, egész Kanaán 
Józsué 10:28-tól 11:14-ig 
 
A történetíró minden város elpusztításának leírásakor büszkén megemlíti: „Egyetlen lelket sem 
hagytak életben.” Sehol! És az „egyetlen lelket sem” kifejezésbe beleérthető az asszonyok, 
gyermekek, terhes nők legyilkolása, Professzor úr! Érti ezt?! 
 
Későbbi hadjárataikban is ez jellemezte a zsidókat. Gyilkoltak öltek irgalom nélkül, még az 
anyjuk hasából is kivágták a magzatot, s a csecsemőket falhoz verték. Ők valóban gyönyörűsé-
güket lelték „asszonyok és gyermekek lemészárlásában”. A humánus, istenfélő, bűntelen zsidók! 
A választott nép, az Ön nemzete! Kik szerint minden más népfaj fölösleges ezen a földön. 
 
Nos, prof. Glatz, a zsidók nem voltak bűnös nemzet, mert nem voltak görbelábúak, mert nekik 

                                                 
2 http://kolumbansandor.ro/magyarok-foldjen-a-helyzetnek-valtoznia-kell/nyilt-level-glatz-ferenc-egyetemi-
tanarnak.html  

W.A.W.A.W.A.W.A.    
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nem voltak lovaik, ugyebár. Nem kellett leszálljanak a lóról csak a szamárról. Ők gyalog is ki 
tudtak irtani mindenkit az utolsó szálig: a csecsemőtől az agg öregemberig. Kevesebb 
önköltséggel, ugyebár. Ami a vérbeli zsidónál nagyon fontos!!! 
 
A magyarok ilyent nem tettek. Biztos voltak köztük is kegyetlenek, mint bármely más 
nemzetben, de nem volt jellemző rájuk a zsidókhoz hasonló vérszomjas, barbár, undok, vadállati 
kegyetlenség. Vad kor volt, de abban a korban sem az ok nélküli pusztítás jellemezte őket. Nem 
irtották ki válogatás nélkül azokat a népeket, melyek jó szándékkal fogadták. (St. Gallen) 
 
Azokat sem, akik ellenálltak. 
 
Tehát, mielőtt másra mutogatna, azelőtt nézzen a tükörbe, tisztelt(?) Glatz professzor úr, mert az 
Ön fajzatának sokkal kormosabb az orra, véresebb a keze, mint a földön bármelyik más nem-
zetnek! A népirtó zsidókhoz mérten a tatárok, törökök csak túlnépesedést szabályozó jótékony-
sági segélyszervezetnek minősülnének a történelmi értékrendben! 
 
Hadrianus római császár Jeruzsálem köré egy 90 km sugarú kört húzott, és utasítást adott ki, 
hogy ebbe a körbe zsidónak bemenni nem szabad. Ha pedig ott kapják, bárki börtönbe vetheti 
őket. Hadrianus ezt hozta föl okként: „Ez az orgyilkos népség az emberi kultúra szégyene.” No 
comment. (Valószínű ezért van az Óbudai szigeten levő Hadrianus palotával szembeni ellenszen-
vük.) 
 
És itt még nem szóltunk újkori népirtásaikról! Ilyen rosszindulatú, kaján, mocskolódó jellemzést 
írni egy magát történésznek tartó tanártól történelemkönyvbe – pimaszság. Mert ha történésznek 
meri magát nevezni, akkor legyen tárgyilagos, indulatoktól mentes a régmúlt történéseinek 
megítélésében. Ellenkező esetben tegye le kezéből a tollat! 
 
Remélem miután azt a szöveget leírta, és nyomtatásban viszontlátta, megnyugodva hajtotta 
ősmagyar-utálatban megőszült, kopasz fejét nyugalomra. 
 
És itt egy másik idézet, olvassa figyelmesen, Professzor Úr. 1910-ben, négy évvel az első 
világégés előtt, az Alliance Israelité Universelle az alábbi felhívással fordult tagjaihoz:  
 
„Testvérek! Hittestvérek! Az egész földkerekségén nincs egyetlen darab föld sem, amelyet 
könnyebben leigázhatnánk, mint Galíciát3 és Magyarországot4. E két országnak 
mindenképpen a miénknek kell lennie, mert számunkra ott a legkedvezőbbek a körülmények. 
Ti, zsidó testvérek, fáradozzatok minden erőtökkel azon, hogy mindkét országot teljesen 
birtokotokba vehessétek, fáradozzatok, hogy minden keresztényt elűzzetek és teljesen úrrá 
legyetek. Törekedjetek, hogy mindent, amit ott még a keresztények birtokolnak, teljesen 
kezeitekbe vegyetek. Ha erre nem volna elegendő anyagi eszközötök, a párizsi szövetségünk 
minden erővel segíteni fog titeket. Erre a célra a szövetségünk máris gyűjtéseket rendez és az 
adományok váratlan bőséggel folynak be pénztárunka azzal a céllal, hogy a galíciai és 
magyarországi területeket a galíciaiak és magyarok kezéből kiragadjátok és, hogy azok 
kizárólag zsidó kézre kerüljenek. Az egész világ tőkései erre a célra nagy összegeket áldoznak, 
s egyesülnek, hogy ezt a célt legrövidebb idő alatt elérhessétek.” 

                                                 
3 Galícia: a mai Lengyelország délkeleti része. 
4 Közel 100 évvel később Simon Peres, Izrael miniszterelnöke egy 2007-es üzleti konferencián Lengyelország, 
Magyarország és Románia sikeres felvásárlásáról beszél. Románia alatt természetesen Erdélyt „kell érteni”. Lásd a 
36. oldalon.  

W.A.W.A.W.A.W.A.    
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Ehhez magyarázatot fűzni fölösleges. 
 
És valakik Önt akarták magyar államelnöknek, minden magyarok képviselőjének a nagyvilág 
előtt! Még lidérces rémálomnak is szörnyű lenne! Önt, akinek a magyar őstörténet 
meghamisításától elgörbült lelke, szíve, elméje száz év múlva sem szokná meg az egyenes járást, 
gondolkodást.  
 
Kizárólag a korát, de csak a korát megillető tisztelettel, 

Kolumbán Sándor 
Székelyudvarhely, 2006. augusztus 26 
 
U.i. Ha alkalma lesz valaha a jeruzsálemi Siratófalnál fekete kalapban hajlongani, verje bele 
néhányszor a fejét abba a falba, kérjen feloldozást ezért a bűnéért az Úristentől. És vonja vissza 
könyvét a boltokból, bocsánatot kérve a megsértett magyar nemzettől!  

  

W.A.W.A.W.A.W.A.    
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Az elhallgatott magyar tudás  
http://www.youtube.com/watch?v=Y7vjeuM2hhY&feature=related 
 
Ami kimaradt a tankönyvekből: 

907. évi Pozsonyi csata 

http://www.youtube.com/watch?v=RAn6WE6Vyao&feature=related 
 

Tatárlakai korongok – magyar nyelvemlékek 
(6-7.000 éves) 
http://www.youtube.com/watch?v=tKtaHBFcjIg&feature=related 
 
Bunyevácz Zsuzsa (történész): A „Science” (nemzetközi tudományos folyóirat) 2000. évi 
genetikai és biokémiai kutatáseredménye szerint Európában legrégebben helyben maradt 
népcsoport: a magyar (30-40.000 éves történelme van). 
http://www.echotv.hu/videotar.html?mm_id=108&v_id=13042 
  

W.A.W.A.W.A.W.A.    
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Pap Gábor: A nagyszentmiklósi kincs és a 

tudatos történelemhamisítás oka 
http://www.youtube.com/watch?v=0HVM7yQbh6Y&feature=related 
 
Pálffy István betiltott jegyzete 
http://www.youtube.com/watch?v=PpHPXyL4cHg&feature=related 
 
Az EU által betiltott magyar reklám 
http://www.youtube.com/watch?v=p8bPnfUuoZk 
 
Balassagyarmat a legbátrabb város – Civitas Fortissima (1918) 
http://www.youtube.com/watch?v=NxhcecTr8mg 
A balassagyarmatiak fegyvert fogtak az ott állomásozó cseh katonák ellen és a megszállók 
kiűzésével a város Magyarország része maradhatott. 
 
Csángóföldön 
http://www.magyarvagyok.com/videok/listak/dokumentumfilmek/2854-Csangok-Szent-Istvan-
gyermekei-Moldvaban/ 
 
Tartsd magad nemzetem! (Csík zenekar) 
http://www.youtube.com/watch?v=kAIpazdBa2c 
  

W.A.W.A.W.A.W.A.    
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Pap Gábor: A Szent Korona 
http://www.echotv.hu/videotar.html?mm_id=66&v_id=13301  
  

W.A.W.A.W.A.W.A.    
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Pap Gábor: A Szent Korona zománcképei 
http://www.youtube.com/watch?v=dGOmHkcIVqU&feature=related 
 

Pap Gábor: A Szent Korona üzenete 
http://www.youtube.com/watch?v=6n58ke_e7I4&feature=related (1. rész) 
http://www.youtube.com/watch?v=qf4ajgvbZqI&feature=relmfu (2. rész) 
http://www.youtube.com/watch?v=mWakHlnuObk&feature=relmfu (3. rész) 
http://www.youtube.com/watch?v=Ap_05FUOFaU&feature=relmfu (4. rész) 
http://www.youtube.com/watch?v=_BBjfND_1O4&feature=relmfu (5. rész) 
http://www.youtube.com/watch?v=vNLO7_gfYwg&feature=relmfu (6. rész) 
http://www.youtube.com/watch?v=iJUEmg-T93o&feature=relmfu (7. rész) 
http://www.youtube.com/watch?v=7vVYKYVSOns&feature=relmfu (8. rész) 
http://www.youtube.com/watch?v=098kPBBcSUA&feature=relmfu (9. rész) 
http://www.youtube.com/watch?v=o8i5XmS86dk&feature=relmfu (10. rész) 
http://www.youtube.com/watch?v=PzOv0wfMksg&feature=relmfu (11. rész) 
 

Pap Gábor: Képes Krónikák – miért tagadják….?! 
http://www.youtube.com/watch?v=DG62z-yuq98 (1. rész) 
http://www.youtube.com/watch?v=KywSngceW7Y&feature=relmfu (2. rész) 
 

Pap Gábor: Mediciek, Fuggerek és a zsidó pápák 
Vatikán a bankárok markában 
http://www.youtube.com/watch?v=nm0RbK1NX_o 
 

Pap Gábor: A magyar címer felépítése, jelentése 
http://www.youtube.com/watch?v=bA60OUA57gA&feature=relmfu 
 

Pap Gábor: Kitalált középkor 
http://www.youtube.com/watch?v=66ZD8G6r9nI (1. rész) 
http://www.youtube.com/watch?v=Um-EISmqze0&feature=relmfu (2. rész) 
 

Pap Gábor: A szkíta erkölcs 
http://www.youtube.com/watch?v=PLO9ilE1qAA&feature=related  
 

Pap Gábor: 14 pont a magyar vallásról 
http://www.youtube.com/watch?v=tSOMKu7WPps&feature=related  
 

Pap Gábor: A fény szentélyei 
http://www.youtube.com/watch?v=MKxksWHACBM&feature=related  

W.A.W.A.W.A.W.A.    
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Pap Gábor: Nyelvében él a nemzet 
http://www.youtube.com/watch?v=VNefq8wXZhA&feature=related (1. rész) 
http://www.youtube.com/watch?v=PDuhxkkYr-s&feature=related (2. rész) 
 

Pap Gábor: Mani püspök és hagyatéka 
http://www.youtube.com/watch?v=ZQyOzxqUMhA&feature=relmfu (1. rész) 
http://www.youtube.com/watch?v=wIfjUydyxOk&feature=related (2. rész) 
 

Pap Gábor: Attila ébresztése 
http://www.youtube.com/watch?v=AM3FACZh4Y0&feature=related 
 

Pap Gábor: Fehérvár – a fehér folt 
http://www.youtube.com/watch?v=vO3THGhMmJU&feature=relmfu  
 

Pap Gábor: Fehérlófia 
http://www.youtube.com/watch?v=uxR85BfFqpg&feature=relmfu  
 

Pap Gábor: Az íjfeszítő népek képírási hagyatéka 
http://www.youtube.com/watch?v=q9RJTrEmg-w  
 

Pap Gábor: Siralomháztól a zálogházig 
http://www.youtube.com/watch?v=2DteM_ta7u0&feature=related  
 

Pap Gábor: A nagyszentmiklósi kincs 
http://www.youtube.com/watch?v=0HVM7yQbh6Y&feature=related  
 

Pap Gábor: A Szent Korona és a Habsburgok 
http://www.youtube.com/watch?v=7lUNNhiS15Y&feature=related  
 

A Szent Korona kódja – az időkód 
http://www.youtube.com/watch?v=Jt6nmGBtdS0&feature=related 
 

Kiszely István: A magyar őstörténet 
http://www.youtube.com/watch?v=w0qB0tkTX3Q&feature=relmfu 
  

W.A.W.A.W.A.W.A.    
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Szántai Lajos: A Pilis Hármas barlang és a Pálos rend 
bölcsessége 
http://www.youtube.com/watch?v=TuGUpboCNc4&feature=related 
 

Szántai Lajos: IV. Béla és a tatárjárás 
http://www.youtube.com/watch?v=TB5C_YpAAPQ&feature=relmfu 
 

Szántai Lajos: Egyiptom 
http://www.youtube.com/watch?v=QfZ7F3pOKNQ&feature=related  
 

Michelangelo Naddeo: A magyarok Európa őslakosai 
http://www.youtube.com/watch?v=iYYWn8cQez0&feature=related (1. rész) 
http://www.youtube.com/watch?v=K2XgUZJe4Kg&feature=related (2. rész) 
http://www.youtube.com/watch?v=nW2-Uh79ELo&feature=related (3. rész) 
 

Külföldi vélemények rólunk, magyarokról 
http://www.youtube.com/watch?v=ocHPR34ckbA&feature=related (1. rész) 
http://www.youtube.com/watch?v=xE7EzQe_5H8&feature=related (2. rész) 
http://www.youtube.com/watch?v=zUTet4WZTAc&feature=related (3. rész) 
 

 
  

W.A.W.A.W.A.W.A.    
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dr. Papp Lajos gondolatai a Kárpát-medencéről 
http://www.youtube.com/watch?v=j3QEvP2rZJU&feature=related  

„Hallottak-e arról, hogy tudós emberek mit mondanak? Hogy nagy bajok jönnek, hallják ugye a 
rádióban, televízióba, hogy gazdasági válság van, hogy a pénz értéke egyre kevesebb, hogy 
csökken a BUX-index,hogy az aranynak megy felfele az ára... És kérdezem: tessék már 
mondani, ki mennyi aranyat evett életében? Ki mennyi értékpapírt fogyasztott? Mi kell az 
élethez...? 

Föld, Víz, Levegő, Napfény. Ez a négy! Ezen a Földön, a Kárpát-medence mindebben a 
leggazdagabb, nincs hozzá hasonló!  

Európa, ahol a termőföld a világon a legjobb, 22 cm a humuszréteg (termőréteg). Ebbe benne 
van Hollandia, ahol a tengertől hódítottak el homokot, oda hordtak 3-5 cm humusz termőtalajt, 
és benne van a Kárpát-medence, ahol a termőréteg 75 cm. 

Tetszenek tudni, hogy ez a Kárpát-medence ahol évtizedek, évszázadok, lassan egy évezrede 
veszekszünk, 16 millió ember él itt, és ez a föld hagyományos műveléssel több, mint 100 millió 
embert tudna eltartani? 

Ma a 7 milliárd emberből 1 milliárd szomjazik, 1,5 milliárd meg egész életében egészséges vizet 
nem fogyaszt. Mi ivóvízben fürdünk szó szerint. Tudják-e, hogy a jelenlegi ivóvíz készletünk 1 - 
1.5 milliárd ember édes ivóvíz készlete itt van a talpunk alatt.  

Minden reggel megköszönjük a Teremtőnek, hogy Atyám köszönöm, hogy ide születtem és nem 
Afrikába, nem Ázsiába ahol a gyerekem egy korty jó ivóvizet nem ihatna? 

Sehol a világon nincs olyan föld, víz és klíma, amely az emberi létet így biztosítaná” 

(prof. Dr. Papp Lajos) 

  

W.A.W.A.W.A.W.A.    



Pusztán azért, hogy tovább láss az orrodnál! 
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Nándorfehérvári diadal 1456. 

 
 

 
Hunyadi János 

  

W.A.W.A.W.A.W.A.    



Pusztán azért, hogy tovább láss az orrodnál! 
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ehhez sajnos nincsen videó – minek is készült volna az 550. évfordulóra….lásd a későbbi 
képeket! 

 
 

A nándorfehérvári diadal „emlékműve” (?!) az 550. évfordulóra 

(2006) 

 

 
Kovács László (MSZP-alelnök, 2002): „Merjünk kicsik lenni!” 

  

W.A.W.A.W.A.W.A.    



Pusztán azért, hogy tovább láss az orrodnál! 
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De milyen kormány is volt hatalmon a nándorfehérvári diadal 550. évfordulóján? 

 
 

Ezek után a koszorú mérete nem meglepő… 

 
  

W.A.W.A.W.A.W.A.    
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Kovács László (MSZP, 2002): „Merjünk kicsik lenni!” 

  

W.A.W.A.W.A.W.A.    
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5 

Trianon – A megfeszített apostoli nemzet 
http://www.magyarvagyok.com/videok/28-Film/73535-TRIANON-MEGFESZITETT-APOSTOLI-NEMZET-A-
TELJES.html (1. rész) 
http://www.magyarvagyok.com/videok/listak/dokumentumfilmek/4786-Trianon-Megfeszitett-Apostoli-Nemzet/#2 
(2. rész) 

 

Raffay Ernő: Trianon okai és következményei 
http://www.echotv.hu/index.php?akt_menu=71&mm_id=66&v_id=13661  

 

Gyulafehérvártól Trianonig (1918 – 1920)  
http://www.magyarvagyok.com/videok/listak/dokumentumfilmek/3366-Gyulafehervartol-Trianonig/ 

 

Trianon gyászbéke következményei 
http://www.magyarvagyok.com/videok/29-Oktato/35105-A-trianoni-gyaszbeke-
kovetkezmenyei.html  
 

Szaniszló Ferenc – Világpanoráma (Trianon) 
http://www.magyarvagyok.com/videok/13-Hirek/3475-Szaniszlo-Ferenc-Trianonrol-es-jelenunkrol-tenyszeruen.html  
http://www.magyarvagyok.com/videok/listak/eloadasok/3387-Szaniszlo-Ferenc-Trianon-rejtelmei/  
http://www.magyarvagyok.com/videok/13-Hirek/57424-Vilag-panorama-Trianon-rejtelmei-2011-03-11-2-resz.html  
http://www.magyarvagyok.com/videok/29-Oktato/4019-Vilag-panorama-Trianon-rejtelmei-2-resz.html  
 

Juhász Gyula: Trianon 
http://www.magyarvagyok.com/videok/25-Vers/54457-Juhasz-Gyula-Trianon.html 

 

József Attila: Nem, nem, soha! (60 éven át betiltott vers) 
http://www.youtube.com/watch?v=zT8jqFQLEkA  

                                                 
5 http://hem.passagen.se/mihi1/revkep.htm  

W.A.W.A.W.A.W.A.    
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W.A.W.A.W.A.W.A.    
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Horthy Miklós 

http://www.youtube.com/watch?v=uRcRapmCBPY&feature=related 
 

Az elcsatolt magyar részek felszabadítása 
http://www.magyarvagyok.com/videok/listak/dokumentumfilmek/3738-Trianon-oroksege/#5 

Észak felé 
http://www.magyarvagyok.com/videok/listak/dokumentumfilmek/3738-Trianon-oroksege/#31 
http://www.magyarvagyok.com/videok/listak/dokumentumfilmek/3738-Trianon-oroksege/#33 

Kelet felé 
http://www.magyarvagyok.com/videok/listak/dokumentumfilmek/3738-Trianon-oroksege/#32 
http://www.magyarvagyok.com/videok/listak/dokumentumfilmek/3738-Trianon-oroksege/#34 

Dél felé  
http://www.magyarvagyok.com/videok/listak/dokumentumfilmek/883-Igazsagot-

Magyarorszagnak/#61 
http://www.magyarvagyok.com/videok/listak/dokumentumfilmek/883-Igazsagot-

Magyarorszagnak/#62 
http://www.magyarvagyok.com/videok/listak/dokumentumfilmek/883-Igazsagot-

Magyarorszagnak/#63 

Hunyadi induló 
http://www.youtube.com/watch?v=WhbfT0s2SYo 
 

Erdélyi induló 
http://www.youtube.com/watch?v=cZT8dRNq0M0 
 

Horthy induló 
http://www.youtube.com/watch?v=wnDYxpx5WP8&feature=related 

Horthy Miklós katonája vagyok 
http://www.youtube.com/watch?v=6YdaI7orktU&feature=related 

Székely-magyar himnusz 
http://www.youtube.com/watch?v=16oBR_q29eE&feature=related 

Volt már rosszabbul is… 
http://www.youtube.com/watch?v=hOdPIrhET6s&feature=related 

Lesz, lesz, lesz 
http://www.youtube.com/watch?v=NPcjF-0p15I&feature=relmfu  

W.A.W.A.W.A.W.A.    



Pusztán azért, hogy tovább láss az orrodnál! 
 

21 
 

 

Makovecz Imre 
http://www.magyarvagyok.com/videok/listak/dokumentumfilmek/6404-Makovecz-Imre-Szerves-
gondolkodas-szerves-epiteszet/ (1. rész) 
 
http://www.magyarvagyok.com/videok/listak/dokumentumfilmek/6402-Ami-megtortent-es-ami-
megtortenhetett-volna/ (2. rész) 
 

 

 
  

W.A.W.A.W.A.W.A.    
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W.A.W.A.W.A.W.A.    
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ADÓSRABSZOLGASÁG = 
„ Törleszteni a törleszthetetlent” 

 
 

Adósságunk története: A Fuggerek 
http://www.youtube.com/watch?v=HucI6utbYUs&feature=relmfu 
 

A magyar államadósság okai, az MNB „függetlensége”, a 
BIS utasítási jogköre, devizahitelezés „működése”, a 
kamatmechanizmus az infláció eredője 
http://www.youtube.com/watch?v=1ul4ZoeJV_s&feature=related 
 

A Goldman Sachs-projekt 
http://www.youtube.com/watch?v=o0v4y6_7QjA&feature=related 
 

A pénz veszélyes fegyver 
http://www.youtube.com/watch?v=QoKQIKMtwOY&feature=relmfu 
 

A devizaárfolyamok manipulálása 
http://www.youtube.com/watch?v=_beMSpEH2WY&feature=relmfu 
  

W.A.W.A.W.A.W.A.    
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           vs            

 

1848-as forradalom és Salomon Rothschild 
http://www.youtube.com/watch?v=1o1E6WdJ-30 

 

 

 
  

W.A.W.A.W.A.W.A.    
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A 10 000 forintos bankjegy üzenete - értelmezése 
http://vimeo.com/27999342  (3 perc) 
 

 
  

W.A.W.A.W.A.W.A.    
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26 
 

 

 
Az IMF hitel fedezete 
http://www.youtube.com/watch?v=aNjRXJJu8RA&feature=related 
 
Az 1982-es IMF-szerződés: az IMF érinthetetlensége - jogállás / mentességek / kiváltságok! 
http://www.echotv.hu/videotar.html?mm_id=196&v_id=11824 
http://www.youtube.com/watch?v=rxMRgJNJSBQ&feature=related 
 
vagy 
 
http://www.magyarvagyok.com/videok/listak/filmek/7591-Hatterkep-Echo-Tv-2012/#21 
 
Az 1982. évi 6. törvény erejű rendelet értelmezése 
http://www.youtube.com/watch?v=8rlyeKhOsS8&feature=related 
 

 

 
 

W.A.W.A.W.A.W.A.    
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A letiltott (elhallgatott) Antall József 
interjú 
http://www.magyarvagyok.com/videok/listak/dokumentumfilmek/7154-Antall-Jozsef-
elhallgatott-nyilatkozata/ (1. rész) 
http://www.magyarvagyok.com/videok/listak/dokumentumfilmek/7154-Antall-Jozsef-
elhallgatott-nyilatkozata/#2 (2. rész) 
http://www.magyarvagyok.com/videok/listak/dokumentumfilmek/7154-Antall-Jozsef-
elhallgatott-nyilatkozata/#3 (3. rész) 
 
Antall Józseffel ez a riport 1990 szeptemberében készült. Adásba csak a temetése napján 
engedték. Gondolatai ma is időszerűek: az IMF nyomásgyakorlása. Az adósságelengedés 
felvetésének tilalma. A kamatterhek mérséklésének elvetése a tárgyalás feltételei közül. 
Következetesen teljesíteni az IMF követeléseit: 

• privatizálni 
• deregulálni, 
• liberalizálni. 

 

A háború megváltozott természete 
http://www.magyarvagyok.com/videok/29-Oktato/4057-Haboru-a-nemzet-ellen-ECHO-TV-1-
resz.html 
  

W.A.W.A.W.A.W.A.    
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Bogár László: A globalizáció és ellenszere 
http://www.youtube.com/watch?v=2JVbrS3dkl4&feature=related 
 

Bogár László: Válság és valóság - 2012 
http://www.youtube.com/watch?v=Lc-OuJTZ1d0&feature=related 
 

Bogár László: Válságok örvényében (Civil Akadémia, 
ECHO TV) 
http://www.youtube.com/watch?v=uEvNGRmAAIQ&feature=related  
 

Bogár László: Az ALAPTÖRVÉNYRŐL 
http://www.youtube.com/watch?v=QK1lNp5VK-A&feature=related  
 

Bogár László: Magyarország felszámolása 
http://www.youtube.com/watch?v=woz8S782Vc8&feature=related  
 

Bogár László: Bukott rendszerváltás, puszuló 
Magyarország 
http://www.youtube.com/watch?v=hF5JsK8V-W4&feature=related  
 

Drábik János: Uzsoracivilizáció 
http://www.youtube.com/watch?v=EynSuIzBKt8&feature=related 
 

Drábik János: A globálisan megszerveződött 
magánhatalom – a pénzhatalom 
http://www.youtube.com/watch?v=z5WE5A8mmbk&feature=related 
 

Raffay Ernő: Trinaon és a szabadkőművesség 
http://www.youtube.com/watch?v=UZHzXeoeTY8&feature=related 
 
 
 
 
Egy idézet… 
http://www.youtube.com/watch?v=k3v42KZSkv4&feature=relmfu  
  

W.A.W.A.W.A.W.A.    
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Simon Peresz, Izrael miniszterelnöke (2007): 

„Felvásároljuk Magyarországot, Lengyelországot…..” 
 
http://www.youtube.com/watch?v=UPHCiGL6r-M 
„kicsit bővebben” http://www.youtube.com/watch?v=wX82CEEmzko&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=MM1ZLCBqOHQ&feature=related 
 
A termőföld és az édesvízkészletek jelentősége 
http://www.youtube.com/watch?v=Jh9sNx8xOVE&feature=related 

 
Az izraeli elnök a Kereskedelmi Kamarák Szövetségének éves díszvacsoráján beszédében 
kijelentette, Izrael gazdasági helyzete kiváló. 
„Manapság gyarmatok létesítése és hadsereg bevetése nélkül is lehet birodalmakat alapítani. 
Nézzék meg, mekkora birodalmat épített ki magának rendőrség és katonaság nélkül Bill Gates, s 
azt is láthatják, hogy micsoda ereje van. Izraeli üzletemberek befektetnek az egész világon. 
Izraelnek példa nélküli gazdasági sikerei vannak, mostanra kivívtuk gazdasági 
függetlenségünket, felvásároljuk Manhattant, Lengyelországot és Magyarországot. S ez már 
majdnem csoda. De ki idézte elő ezt a csodát? S ha erre én azt mondom, hogy a kormány, akkor 
önök kinevetnek engemet. Ezt a csodát ugyanis vállalkozó szellemű, bátor, tehetséges és 
dinamikus emberek idézték elő. Ezt a sikert 20-30 ezer ember érte el” – mondta Simon Peresz. 
 
„Csak erős idegzetűeknek!” 
http://www.youtube.com/watch?v=lepteZrmY9k&feature=related 

 
A chicagói MÁV-per 
http://www.youtube.com/watch?v=qDmVQrens8k&feature=related (1. rész) 
http://www.youtube.com/watch?v=noZobyaKv9w&feature=relmfu (2. rész) 

 
Mohácsi csata (1526) és a „fugger bankárok…” és „Szerencsé Imre” 
http://www.youtube.com/watch?v=m9JwahOiBYw  
http://www.magyarvagyok.com/videok/listak/eloadasok/1264-Szaniszlo-Ferenc-Vilagpanorama/#108   

  

W.A.W.A.W.A.W.A.    
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Ovadia Yosef rabbi, Izrael állam volt országos szefárd főrabbija, a 

kormánykoalícióban résztvevő Shas párt spirituális vezetője 2010. október 16-i 

búcsúztató hitszónoklatában egyebek között kijelentette: 

 

 

Ovadia Yosef 

 

„Goyim [non-Jews] were born only to serve us. Without that, they have no place in the world - 

only to serve the Poeple of Israel. (…) Why are gentiles needed? They will work, they will plow, 

they will reap. We will sit like an effendi and eat.”  

 

Vagyis: „A gojok [nem zsidók] azért születtek, hogy minket szolgáljanak. E nélkül nincs 

helyük a világon - csak azért léteznek, hogy Izrael népe számára végezzenek munkát. (…) 

Miért van szükség a gojokra? Dolgozni fognak, szántani, aratni. Mi ülünk, mint egy úr, és 

eszünk.”6 

  

                                                 
6 http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=Z2Znc159x1M&feature=endscreen (a 10. percnél angolul hallható) 
http://kuruc.info/r/6/78153/ (magyar fordítással) 
http://www.youtube.com/watch?v=9RY83mAr5uA (angol felirattal) 

W.A.W.A.W.A.W.A.    
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Háború a nemzet ellen I.-IV. 
http://www.youtube.com/watch?v=FepVlRGf18o 

W.A.W.A.W.A.W.A.    

Katonai diktatúrából – pénzügyi 

diktatúrába az eladósítás és a 

privatizáció eszközeivel 



Pusztán azért, hogy tovább láss az orrodnál! 
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THE NEW WORLD ORDER – AZ ÚJ VILÁGREND  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Rothschild dinasztia címere  

W.A.W.A.W.A.W.A.    

„Engedjétek meg, hogy én adjam ki és 

ellenőrizzem egy nemzet pénzét, és nem 

fogok azzal foglalkozni, hogy kik írják a 

törvényeit.” 

Mayer Amschel Rothschild 

a Rothschild bankárdinasztia megalapítója 
 



Pusztán azért, hogy tovább láss az orrodnál! 
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Albert Pike, amerikai szabadkőműves 

 
Az 1871-ben (!) megtervezett I., II. és III. világháború 
http://www.echotv.hu/index.php?akt_menu=71&mm_id=108&v_id=13516 
  

W.A.W.A.W.A.W.A.    
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Albert Pike 1871 augusztásban kelt levele, melyet az olasz Guseppe Mazzininek címzett:  

"The First World War must be brought about in order to permit the Illuminati to overthrow the power of 

the Czars in Russia and of making that country a fortress of atheistic Communism. The divergences 

caused by the 'agentur' (agents) of the Illuminati between the British and Germanic Empires will be used 

to foment this war. At the end of the war, Communism will be built and used in order to destroy the other 

governments and in order to weaken the religions.  

The Second World War must be fomented by taking advantage of the differences between the Fascists 

and the political Zionists. This war must be brought about so that Nazism is destroyed and that the 

political Zionism be strong enough to institute a sovereign state of Israel in Palestine. During the Second 

World War, International Communism must become strong enough in order to balance Christendom, 

which would be then restrained and held in check until the time when we would need it for the final social 

cataclysm.  

The Third World War must be fomented by taking advantage of the differences caused by the 'agentur' of 

the 'Illuminati' between the political Zionists and the leaders of Islamic World. The war must be 

conducted in such a way that Islam (the Moslem Arabic World) and political Zionism mutually destroy 

each other. Meanwhile the other nations, once more divided on this issue will be constrained to fight to 

the point of complete physical, moral, spiritual and economical exhaustion.  

We shall unleash the Nihilists and the Atheists, and we shall provoke a formidable social cataclysm which 

in all its horror will show clearly to the nations the effect of absolute Atheism, origin of savagery and of 

the most bloody turmoil. Then everywhere, the citizens, obliged to defend themselves against the world 

minority of revolutionaries, will exterminate those destroyers of civilization, and the multitude, 

disillusioned with Christianity, whose deistic spirits will from that moment be without compass or 

direction, anxious for an ideal, but without knowing where to render its adoration, will receive the true 

light through the universal manifestation of the pure doctrine of Lucifer, brought finally out in the public 

view. This manifestation will result from the general reactionary movement which will follow the 

destruction of Christianity and atheism, both conquered and exterminated at the same time." 

  

W.A.W.A.W.A.W.A.    
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Magyarul összegezve:  

„A világuralom, a háttérhatalmi világrend kiterjesztéséhez három világháború szükséges. A nemzetközi 

forradalomnak kell előkészítenie e globális háborúkat – párhuzamosan három nagyszabású 

forradalomban. 

Az I. világháborút azért kell kirobbantani, hogy megdöntsék a Romanov dinasztia hatalmát 

Oroszországban, illetve „kipróbálják” a hatalom monopolizálásának új rendszerét – az ateista 

kommunizmust, egy hatalmas államban. Az I. világháború kitöréséhez konfliktust kell szítani a brit és 

német birodalom között. A háború eredményeként aztán a kommunista Oroszország eszköz lesz a 

háttérhatalomnak, a pénzkartellnek újabb ellenszegülő kormányok megdöntésére – a pénzügyi 

háttérhatalom kiterjesztésére. 

A II. világháború kirobbantásához a szélsőséges faji ellentéteket kell kihasználni. A második 

világháborúnak meg kell semmisítenie a nemzeti mozgalmakat és Izrael államot kell eredményeznie 

Palesztinában. A második világháború alatt a nemzetközi kommunizmust meg kell erősíteni, hogy a 

háttérhatalom a globális kommunizmussal tarthassa sakkban a világot. 

A III. világháborúra azért kerülne sor, hogy megoldja a politikai cionizmus és az iszlám világ közötti 

konfliktust. Ezt a háborút világméretűvé kell kiszélesíteni, s ebben a világkultúrák közötti összecsapásban 

vezető szerep jutna a „nihilástáknak7” és az „ateistáknak8”, akik olyan helyzetet alakítanának ki, amely 

védekezésre kényszerítené az embereket szerte a Földbolygón. A tömegek csalódva a civilizációt romboló 

forradalmárokban és kiábrándulva a kereszténységből (amely nem volt képes útmutatást adni e pusztulás 

elkerülésére) – a tömegek totálisan kimerült és levert állapotba kerülnének. Ekkor színre léphetnének a 

háttérerők, és átvehetik a teljes világuralmat.”9 

…és mindezt 1871-ben írta Albert Pike! 

  

                                                 

7 A nihilizmus egy olyan filozófiai felfogás, eszmerendszer, amely a társadalmi értékeket, és normákat, minden 
elvet, szabályt, erkölcsi követelményt, törvényt tagad. A cselekvés hiábavalóságát, a lét teljes értelmetlenségét, az 
emberi haladás hiányát hirdeti. Az elnevezés eredete: nihil (semmi; lat.) + ismus (doktrína, mozgás, gyakorlat; lat) 
8 Az ateizmus az Istenben vagy más természetfeletti lényekben való hit hiánya. 
9 Forrás: Csurka Dóra: Trianon – Az előzmények, Magyar Fórum Kiadó, 8-9. oldal. 

W.A.W.A.W.A.W.A.    
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W.A.W.A.W.A.W.A.    
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Gazdasági bérgyilkos (részlet) 

 
http://www.youtube.com/watch?v=JbT649SttEI&feature=related (magyar szinkronnal) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Em9hTxMcrZA&feature=related (felirattal) 

  

W.A.W.A.W.A.W.A.    
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A nagy kiárúsítás http://www.youtube.com/watch?v=cGcR7RnIJg4 

 
Kinek az érdekeit képviseli valójában az IMF? Az IMF utasítására áterőszakolt privatizáció és a 
reformok okozta nyomor, elszegényedés és további eladósodás/eladósítás története (Latin-
Amerika, Afrika, KKE). 
 
Joseph Stiglitz 
Nobel-díjas közgazdász – aki hét éven át volt Világbank és a Clinton-kormányzat vezető 
közgazdásza – erős kritikát fogalmazott meg az IMF akkori állapotáról a magyarul 2003-ban 
megjelent könyvében. 
Stiglitz úgy látja, hogy az IMF kölcsönökhöz szabott feltételek legalább annyiszor érintették 
károsan a kölcsönt felvett országot, mint ahányszor segítették azokat. A szerző sok esetben 
tapasztalt elfogult, sematikusan, elegendő helyismeret hiányában meghozott, helyi szakértők 
vitából való kizárásával hozott és végül károsnak bizonyult döntéseket. A szerző szerint az IMF 
egy olyan közintézmény, amely nem teljesíti azt a célt, amiért létrehozták: „azon 
meggyőződésből hozták létre, hogy a piacok gyakran rosszul működnek, mára a piac 
felsőbbrendűségének bajnokává és főideológusává lépett elő.” 
A szerző problematikusnak tartja, hogy az IMF, noha közintézmény, nem számon kérhető 
azoknak, akik működését finanszírozzák. „Az IMF-terápiák mélyítették el a válságot 
Thaiföldön és Indonéziában. A szabadpiaci reformok Latin-Amerikában itt-ott ugyan sikerrel 
jártak – Chilét szokták emlegetni –, de a kontinens többi része a még mindig nem hozta be a 
lemaradást az 1980-as évek sikeres IMF-mentőakcióit követő úgynevezett »elveszett 
évtized« után. 
  

W.A.W.A.W.A.W.A.    
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Lugánói tanulmány 
http://indavideo.hu/video/Luganoi_tanulmany_1 
http://www.youtube.com/watch?v=cIhE8-WxIm4&feature=relmfu (1 h 10 min) 
 
  

W.A.W.A.W.A.W.A.    
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Kennedy a pénzügy háttérhatalomról 
http://www.youtube.com/watch?v=SXv_PkXkTbY&feature=related 
bővebben: http://www.youtube.com/watch?v=IxNw8OhmVZE&feature=related  
 

Balesetnek álcázott merényletek 
(Kennedy, Jörg Haider) 
http://www.youtube.com/watch?v=NlkK9GdCNJQ 
 

Pozsonyi csatáink 
http://www.echotv.hu/index.php?akt_menu=71&mm_id=108&v_id=13274 
 

A FED mint magánbank. Banki „vég”törlesztések… 
http://www.youtube.com/watch?v=xhg0rDAbZx8&feature=relmfu  

W.A.W.A.W.A.W.A.    
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ZEITGEIST – A VILÁGKORMÁNY (III. rész) 
http://www.youtube.com/watch?v=Ui0sAfrZOfk&feature=related 
 

Abraham Lincoln  (1809-1865), az USA 16. elnöke, a rabszolgaság eltörlője mondta a 
korporációs hatalom veszélyéről: 
"Olyan válság közeledését látom, amely megbénít, és arra késztet, hogy remegve aggódjak 
hazám biztonságáért. A háború eredményeként a korporációk kerültek hatalomra, és ezt a 
korrupció korszaka követi a legmagasabb szinteken. A pénzhatalom mindent maga alá gyűr, 
hogy meghosszabbítsa uralmát, kihasználja az emberek hiszékenységét, egészen addig, amíg a 
vagyon néhány kézben halmozódik fel, és a köztársaság elpusztul." 
 
Theodore Roosevelt 
1912-ben, az Egyesült Államok 26. elnöke, Theodore Roosevelt (1858-1919) egy választási 
gyűlésen a következőket mondta: 
"A látható kormányok mögött trónol egy láthatatlan kormány, amely nem tartozik hűséggel a 
népnek, és nem ismer felelősséget. Az államférfi feladata ennek a láthatatlan kormánynak a 
megsemmisítése, a korrupt üzlet és a korrupt politika közti szövetség széttörése." 
 

Thomas Woodrow Wilson (1856-1924), aki nemcsak az Egyesült Államok 28. elnöke (1913-
1921), hanem tekintélyes történész, egyetemi tanár és a Princeton Egyetem elnöke is volt, 
félreérthetetlenül célzott egy hatalmas és jól szervezett hálózat létezésére, amely ellenőrzése alatt 
tartja a gazdasági-társadalmi folyamatokat. 1913 decemberében ő írta ugyan alá a Federal 
Reserve System (az Egyesült Államok pénzrendszerét kézben tartó magánkartell, amely ellátja a 
központi bank szerepét) engedélyezéséről szóló törvényt, de már 1916-ban így foglalja össze 
Amerika pénzügyi-gazdasági helyzetéről a véleményét: 

W.A.W.A.W.A.W.A.    
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"Ezt a nagy ipari nemzetet most már a pénzhitel rendszere ellenőrzi. A hitelek nyújtása 
központosítva lett. Ezáltal az ország növekedése, és valamennyi tevékenység ellenőrzése néhány 
ember kezébe ment át. A legrosszabb uralom alá kerültünk, kormányzatunk egyike a civilizált 
világ leginkább ellenőrzött és dominált kormányzatának. Ez a kormány többé nem a választók 
szabad döntésének, hanem befolyásos csoportok véleményének és kényszerének megfelelően 
cselekszik." 
 

Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) - aki 1933-tól 1945-ig volt az Egyesült Államok 32. 
elnöke - úgy vélte, hogy “A politikában semmi sem történik véletlenül. Ha valami megtörténik, 
biztosak lehetünk abban, hogy az így lett eltervezve.“ 
Az 1930-as évek elején dúló világgazdasági válság idején jegyezték fel tőle a következőket: 
"Amerikában 60 család ellenőrzi az egész ország vagyonát… A lakosság egyharmadának nincs 
elfogadható lakása, ruházata és alultáplált... A Közmunka Hivatal programjain részvevők 20%-a 
nagyfokú alultápláltság következtében nem képes végig dolgozni egy munkanapot… 
Szándékomban áll kiűzni a pénzváltókat a templomból." 
 

Thomas JeffersonThomas Jefferson (1743-1826), az Egyesült Államok harmadik elnöke 
(1801-1809): 
"Polgáraink nem látják világosan bajaink igazi okát. Mindennek tulajdonítják, kivéve igazi 
okozójának: a bankrendszernek. Őszintén hiszem, hogy a bankok veszélyesebbek, mint a 
fegyverben álló hadseregek. Olyan pénzek elköltése befektetés címén, amit majd unokáinknak 
kell megfizetniük - nem egyéb, mint nagy tételben szerencsejátékot űzni jövőnk rovására." 
 

Thomas Jefferson elnök mához szóló igazsága: "Ha az amerikai nép valaha is megengedi a 
bankoknak, hogy azok ellenőrizzék a pénz kibocsátását... a bankok és a korporációk tovább 
növekednek és megfosztják a lakosságot minden vagyonától egészen addig, míg gyermekeik arra 
ébrednek egy szép napon, hogy otthontalanná váltak azon a földrészen, amelyet apáik 
megszereztek." 

 

 
  

W.A.W.A.W.A.W.A.    



Pusztán azért, hogy tovább láss az orrodnál! 
 

43 
 

 
 

Amerika: szabadságból a fasizmusba 
(A FED és az adórendszer segítségével) 
http://www.youtube.com/watch?v=oi7o_UCsD_g 
 
 
 
 

 
  

W.A.W.A.W.A.W.A.    



Pusztán azért, hogy tovább láss az orrodnál! 
 

44 
 

 

Aaron Russo 
- a Rockefellerek és Rotshildok hatalmáról, a FED-ről, 
- az oktatás tudatos leépítéséről, 
- a meleg-jogok „erőltetésének” valódi okairól, 
- abortusz-támogató, feminista mozgalmak 
erősödéséről 
- 09/11-ről 
 
http://vimeo.com/7679896 (1. rész) 
http://vimeo.com/7679867 (2. rész) 
 
vagy 
http://www.youtube.com/watch?v=4FvMdZpAL54&feature=relmfu 
  

W.A.W.A.W.A.W.A.    
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ENDGAME – A világ leigázása (2 óra) 
http://www.youtube.com/watch?v=uLDax9ze5ZY&feature=related 

 

Alex Jones a Bilderberg találkozó helyszínén forgatott. 

Filmjében bemutatja az Új Világrend ördögi tervét a populáció 80%-os csökkentésére és a teljes 

hatalomátvételre vonatkozóan. 

 

              

                 John D. Rockefeller                                             David Rockefeller 
  

W.A.W.A.W.A.W.A.    
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A Rothschild dinasztia címere 

 
 

 
Edmond Rothschild (és a „mátrixos” megfelelője) 

W.A.W.A.W.A.W.A.    
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Lehetséges, hogy az Iráni Iszlám Köztársaság központi bankja (CBI) feletti irányítás a legfőbb 
ok, amiért most Irán áll a nyugati és izraeli hatalmak célpontjában?  Ahogy a feszültségek nőnek 
és az Irán elleni egyébként nehezen elképzelhető háború közelebb kerül, érdemes megvizsgálni az 
iráni bankrendszert az amerikaial, brittel és az izraelivel összehasonlítva. 

Néhány kutató rámutatott, hogy Irán egyike a világ azon három országának, amelynek a 
központi bankja még nincsen a Rothschildok ellenőrzése alatt. Szeptember 11. előtt még 7 
ilyen ország volt: Afganisztán, Irak, Szudán, Líbia, Kuba, Észak-Korea és Irán.  2003-ban 
azonban Afganisztánt és Irakot is elnyelte a Rothschild polip, és 2011-ben Szudán és Líbia is 
elesett. Líbiában, mialatt az ország még háborúban állt már létrejött a Rothschild bank 
Benghaziban. 

Az iszlám tiltja a kamat szedését, ami hatalmas probléma a rothschildi bankrendszer számára.  
Néhány évszázaddal azelőttig, a kamatszedés a keresztény világban is tilos volt és még halállal 
is büntették, ugyanis kizsákmányolásnak és elnyomásnak számított. 

Amióta a Rothschildok 1815 körül átvették a Bank of England irányítását, folyamatosan 
terjesztik ki a banki ellenőrzést az egész világon. A módszerük az, hogy ráveszik az adott ország 
korrupt politikusait, hogy vegyenek fel hatalmas hiteleket, amelyeket soha nem lehet 
visszafizetni, s így a Rothschild bank adósai lesznek. Ha egy vezető nem fogadja el a kölcsönt, 
azt megbuktatják, elűzik vagy megölik. És, ha ezek egyike sem sikerül, akkor a következő lépés az 
invázió melynek nyomán egy uzsora-alapú Rothschild bank jön létre. 

W.A.W.A.W.A.W.A.    
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A Rothschildoknak igen erőteljes befolyása van 
a világ legfőbb hírügynökségeire. Folytonos 
ismétléssel, a tömegeket becsapva 
rémtörténeteket hitetnek el állítólagos gonosz 
gazemberekről. A Rothschildok ellenőrzik a 
Bank of Englandet, a Federal Reserve-t, az 
Európai Központi Bankot, az IMF-et, a 
Világbankot és a bázeli Nemzetközi 
Elszámolási Bankot. Szintén az ő 
tulajdonukban van a legtöbb arany a világon, 
valamint a londoni aranytőzsde, amely naponta 
meghatározza az arany világpiaci árát. Azt 
mondják, a család tulajdonában van, a bolygó 
vagyonának több mint a fele – a Credit Suisse 

becslése szerint 231,000,000,000,000 (kétszázharmincegy ezermilliárd) dollár (*a világ 
hivatalosan leggazdagabb embere Carlos S Helu 74 milliárd dolláros vagyonának a 3,122-
szerese – a fordító számítása) – és ez Evelyn Rothschild, a jelenlegi családfő vezetése alatt áll. 

Mi hát az igazi ok? Az olajon keresztül realizálható több ezermilliárdos profit vagy a szintén 
ezermilliárdokban mérhető háborús nyereség? Illetve, hogy csődbe vigyék az amerikai 
gazdaságot vagy a harmadik világháború elindítása? Talán el akarják pusztítani ………… 
ellenségeit vagy megsemmisíteni az iráni központi bankot, így akkor már senki sem marad, aki 
szembeszálljon a rothschildi pénz fegyverrel ? 

 

10  

 

                                                 
10 lásd a „Magyar Rádió.pdf” dokumentumot. 

W.A.W.A.W.A.W.A.    
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Inside job – A háttérmunka 
 
2008-ban az Egyesült Államokban kezdődő pénzügyi krízis hatalmas lavinát indított el, 
mely végül világszinten kihatott mindenegyes iparágra. Az 1929-33-as nagy gazdasági 
világválság óta nem volt ilyen mértékű recesszió, mely több mint 20 billió USA dollár 
veszteséget okozott, és emberek millióit tett munkanélkülivé. Charles Ferguson ennek 
próbál utánajárni oknyomozó dokumentumfilmjében, melyben bennfentes gazdasági 
szakemberekkel, politikusokkal folytat interjúkat az Egyesült Államokon kívül Európában 
és Ázsiában is, hogy átfogó képet adjon a válságról, mely mindannyiunkat sújtott.....csak 
kár, hogy nem nagyon mutogatják a kilakoltatott sátorozókat. 
 
http://www.magyarvagyok.com/videok/28-Film/57838-BENNFENTESEK-1-44-11-INSIDE-
JOB-2010-CHARLES-FERGUSON-MAGYAR-SZINKRON.html 
vagy 
http://vimeo.com/23116284 
  

W.A.W.A.W.A.W.A.    
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Enron: The Smartest Guys in the Room 
http://www.magyarvagyok.com/videok/listak/dokumentumfilmek/10255-Enron-The-Smartest-
Guys-In-The-Room-magyar-feliratos/ 
 
A világ egyik legnagyobb cége, Amerika hetedik legnagyobb vállalata egyik napról a másikra 
csődbe jut. Hogy-hogy sokáig nem tűnt fel senkinek, hogy nagy baj van a cégnél? Egyáltalán 
miként sikerült az Enron-nak ilyen hatalmas cégóriássá válnia, az energiaszektor egyik 
óriásává? 
 
Az Enron energiavállalatról és 2001-ben napvilágra kerülő csalásaikról készült Oscar-jelölt 
dokumentumfilm. Amerika egykoron hetedik legnagyobb cégének felemelkedésének, majd 
hirtelen összeomlásának története. 
 

 
  

W.A.W.A.W.A.W.A.    
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Kényelmetlen igazság a pénzügyi rendszerrel 
kapcsolatban: fedezetlen pénznyomás (4 perc) 
http://www.youtube.com/watch?v=-TbErBFpdfk&feature=related 
 
http://www.youtube.com/watch?v=YPq5GYLdu7c&feature=relmfu 
 

  

W.A.W.A.W.A.W.A.    
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Az USD/EURO várható bedőlése – Goldman Sachs 
http://www.youtube.com/watch?v=feTPXBKPrIM&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=iujC2FKhAbw 
http://www.youtube.com/watch?v=nXJytxGDIiw 
 
 

 

W.A.W.A.W.A.W.A.    
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A pénz =  „IMF-rémálom ”  
 
http://www.magyarvagyok.com/videok/listak/dokumentumfilmek/3486-A-Penz/ 
 

 
  

W.A.W.A.W.A.W.A.    
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USA 2001/09/11 – A WTC tornyok lerombolása, avagy 
a „nagy illúzió” 
http://www.youtube.com/watch?v=cBpS7jug8vg&feature=related 
 
http://www.youtube.com/watch?v=w7Bo8oBpX0E 
http://www.youtube.com/watch?v=H01sGY5KkxM&feature=relmfu 
http://www.youtube.com/watch?v=NnU8i88XPGA&feature=relmfu 

 
„Brain wash = agymosás”  

W.A.W.A.W.A.W.A.    
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Fájdalmas megtévesztés 
http://www.youtube.com/watch?v=rIHl0RmaAww 
 
 

Világ panoráma 09/11összegzése 
http://www.youtube.com/watch?v=aXUba7dimZ0 (1. rész) 
http://www.youtube.com/watch?v=huqL4zRZmUY (2. rész) 
http://www.youtube.com/watch?v=I8GUcs63dFY&feature=related (3.rész) 
 
 

09/11 más szemmel 
http://www.youtube.com/watch?v=JQA_ndE7pE8 (1. rész) 
http://www.youtube.com/watch?v=FL_9Y8w6-iI&feature=related (2. rész) 
 

W.A.W.A.W.A.W.A.    
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OSAMA BIN LADEN „állítólagos” lelövése 
http://www.youtube.com/watch?v=hdsn1XkjNuY (1. rész) 
http://www.youtube.com/watch?v=2ZNaiafLuCg (2. rész) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=x7dm529Jk2U&feature=related 
 
  

W.A.W.A.W.A.W.A.    
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Háború az energiáért I. 
 

 
 

Kadhafi megdöntésének okai 
http://www.youtube.com/watch?v=l2LECnLbATU 
vagy 
http://www.magyarvagyok.com/videok/listak/filmek/7313-Szaniszlo-Ferenc-Vilagpanorama-
2012/#18 
 
Drábik János: Kadhafi megbocsáthatatlan bűne, hogy Líbia olajat csak aranyért adott el. 
http://www.youtube.com/watch?v=2yEF6ojfdqc 
 

                        
  

= 

W.A.W.A.W.A.W.A.    



Pusztán azért, hogy tovább láss az orrodnál! 
 

58 
 

Háború az energiáért II. 
 

 
 

Harc a demokrácia ellen 
Manipuláció mesteri fokon - A nemzetközi média 
Venezuela (Hugo Chavez) ellen 
 
„Nyilvánvalóan fontos Venezuela, mivel a harmadik legnagyobb olajszállító a világon – Chavez 
nem felel meg az USA érdekeinek” 
http://www.youtube.com/watch?v=fQ06BtAdQZw 

 
Tavaly decemberben Chávez azt mondta, hogy a baloldali latin-amerikai vezetők rákos 
megbetegedései mögött az állhat, hogy az Egyesült Államok kifejlesztett egy technológiát, 
amellyel rákot idézhet elő, ezt azonban csak ötven év múlva tudják majd bizonyítani. Ezt Chávez 
arra a hírre reagálva nyilatkozta, hogy Cristina Fernández de Kirchner argentin elnöknél 
pajzsmirigy-daganatot találtak az orvosok, 2010-ben pedig Fernando Lugo paraguayi államfőt is 
rákkal kezelték. 

 

W.A.W.A.W.A.W.A.    



Pusztán azért, hogy tovább láss az orrodnál!
 

 

 

Hogyan élte túl Kuba az olajválságot?
Az emberi közösség kulcsfontosságú szerepe
http://www.youtube.com/watch?v=fLDwF6d076E&feature=related
 
  

W.A.W.A.W.A.W.A.    Pusztán azért, hogy tovább láss az orrodnál!

gyan élte túl Kuba az olajválságot? 
Az emberi közösség kulcsfontosságú szerepe
http://www.youtube.com/watch?v=fLDwF6d076E&feature=related 

Pusztán azért, hogy tovább láss az orrodnál! 
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Az emberi közösség kulcsfontosságú szerepe 



Pusztán azért, hogy tovább láss az orrodnál! 
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Megfojtott szabadság 
http://www.youtube.com/watch?v=lQGUNaLvVDY (1. rész) 
http://www.youtube.com/watch?v=ZniWr8dUn7s&feature=relmfu (2. rész) 
 
  

W.A.W.A.W.A.W.A.    
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A Részévénytársaság 
Korunk legnagyobb hatalmú intézménye, az óriás részvénytársaság végzetesen és 
menthetetlenül beteges képződmény: gátlástalanul lop és gyilkol, ha a saját vagy részvényesei 
érdeke úgy kívánja. A törvényt csak akkor tiszteli, ha garázdálkodni számára kevésbé 
kifizetődő, felelős magatartást pedig csak színlelni képes. 
 
http://www.magyarvagyok.com/videok/listak/dokumentumfilmek/7288-A-reszvenytarsasag/ 
 
vagy 
 
http://www.youtube.com/watch?v=tsrl1dcoru0&feature=related 
  

W.W.W.W.A.A.A.A.    
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Kapitalizmus: szeretem! 
 
A Kapitalizmus: Szeretem! című filmben Michael Moore a pályája során állandóan visszatérő 
gondolatot boncolgatja: hogyan hat a kapitalizmus az amerikaiak mindennapjaira? A kérdés 
nem is lehetne aktuálisabb a 2008-as világválság kirobbanása óta, hiszen a sokak által 
"amerikai álomként" ismert csoda ma már inkább "amerikai rémálom". Vajon milyen árat kell 
még az USA-nak fizetnie a kapitalizmusimádata miatt? Családok mennek tönkre, az emberek 
sorra vesztik el állásukat, otthonukat, felélik megtakarításaikat. Moore elvezet minket az 
átlagemberek otthonába, kiknek az élete fenekestül felfordult, ugyanakkor elindul Washingtonba 
is, hogy megkeresse a felelősöket a kialakult helyzetért. 
 
http://www.magyarvagyok.com/videok/listak/dokumentumfilmek/4051-Kapitalizmus-Szeretem-
Capitalism-A-Love-Story/ 
  

W.A.W.A.W.A.W.A.    
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SiCKO: Az USA egészségügyi rendszere 
 
A szubjektív hangvételű dokumentumfilmjeiről elhíresült amerikai rendező ez alkalommal az 
egészségügy állapotát veszi górcső alá doku-komédiájában, melynek alapállítása, hogy 45 millió 
embernek nincs egészségbiztosítása a világ leggazdagabb országában (USA).  
 
A boltokban 990 Ft-ért megvásárolható. ☺ 
  

W.A.W.A.W.A.W.A.    
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Gyilkos szójamezők 
http://www.magyarvagyok.com/videok/listak/dokumentumfilmek/5759-Gyilkos-szojamezok/#4 
 
Út az esőerdők pusztításától az európai állatgyárakig. Kevesen vannak annak tudatában, hogy 
egy rejtett, pusztító kapcsolat köti össze ez Európai Unió nagyüzemi gazdálkodásait Dél-Amerika 
erdőivel, ahol óriási szójaültetvények miatt pusztul el a vadvilág és fokozódik a klímaváltozás. Az 
európai baromfik, tehenek, és sertések etetése miatt termesztett szója mára már több mint 11 
millió hektár területet foglal el Dél-Amerikában, ami akkora, mint Németország összes 
művelhető szántóföld területe. Ráadásul egyre nő a kereslet az ilyen földek iránt. 
 
A szójaültetvényekhez szükséges területeket úgy teszik elérhetővé, hogy több ezer ember 
kényszerül elhagyni földjét, így nem tud többé saját magának élelmiszert termeszteni. Az 
őslakosokat elhurcolják, az erdőket pedig kiirtják. 
 
A szójaültetvényeken termesztett szója többsége ráadásul génmódosított és nagymértékben 
igényli a növényvédő szerek használatát, melyek elszennyezik a vidéki közösségeket, 
vízforrásokat és a természetes környezetet. 
 
Eközben Európában, a lakosság és a természet számára is előnyösebb kisgazdálkodások 
fokozatosan elveszítik a harcot a nagyvállalatokkal szemben. 
 
Korszakalkotó filmünk feltárja, hogy milyen hatásai is vannak a dél-amerikai 
szójatermesztésnek, melyből az európai nagyüzemi gazdaságokat etetik. Ez a kampány reményt 
adhat a kitörésre az olyan embereknek, akik akaratlanul lettek részesei ennek a pusztító a 
folyamatnak.  

W.A.W.A.W.A.W.A.    
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Megesszük a világot 
 
Svájcban a kenyérgabona 4/5-e Indiából származik, abból az országból, ahol százezrek éheznek; 
a francia halkereskedők azt mondják, az ipari módszerrel fogott tenger gyümölcse nem evésre 
való, hanem eladásra; Romániában fél centes órabérért dolgoznak az asszonyok a 
hagymaföldeken, amelyet távoli országokba szállítanak tovább; Spanyolország legnagyobb 
üvegházas agrárvidéke nagyobb mint Luxemburg és Hollandia együtt - a világban mégis 5 
percenként hal éhen egy gyermek. 
 
A világ élelmiszertermelése és az élelmiszer elosztása katasztrofális szintre jutott. A 3000 
kilométerről importált paradicsom olcsób,b mint a hazai; az ásványvíz ugyanolyan kereskedelmi 
értéket képvisel, mint bármely más termék; a legtöbb élelmiszert szójával dúsítják. Hová vezet ez 
a folyamat? Az emberiség élelmiszerellátása nem több mint néhány tucat multinacionális cég 
versengésének színtere! 
 
http://www.magyarvagyok.com/videok/listak/dokumentumfilmek/4010-Megesszuk-a-Vilagot/ 
vagy 
http://www.youtube.com/watch?v=_yJ-Jkcaamo 
  

W.A.W.A.W.A.W.A.    
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Élelmiszeripar Rt. 
http://www.youtube.com/watch?v=4MSPFFglSgE&feature=relmfu 
 

Génmódosított és mérgező élelmiszerek 
http://www.youtube.com/watch?v=nZEXM4i2MQ8 
 
 

 
 

A csirkekeltetés 
http://www.magyarvagyok.com/videok/29-Oktato/32380-Hogyan-keszult-A-csirke-keltetes.html 
 
 

A hús, amit eszel 
http://www.youtube.com/watch?v=DBVUcNsD5Hk (1.rész) 
http://www.youtube.com/watch?v=hCkyoueMG64&feature=relmfu (2.rész) 
  

W.A.W.A.W.A.W.A.    
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Állatok és gyógyszerek – amikor az ember „Istent 
játszik” 
http://www.magyarvagyok.com/videok/listak/dokumentumfilmek/10417-Az-allatok-es-a-
gyogyszerek-The-Animal-Pharm/ 
 
Létezésük hozzájárulhat egy olyan jövőhöz, amelyben az éhezést, a szervi betegségeket és a 
kipusztulást már csak a múlt rémálmaiként emlegetik. A sötétben világító malacoktól, a tejükben 
pókselymet előállító kecskéktől és a Schwarzenegger-szerű, a normálishoz képest kétszer több 
izomtömeggel rendelkező tehenektől a manipulált sejtszövetekkel készült hamburgerekig és az 
"emberi" orrá növeszthető és manipulálható bőr- és porcsejtekig sok mindennel találkozunk 
ebben a filmben (toll nélküli baromfi, világító nyulak) , miközben megismerjük a műszaki 
fejlesztések, a biotechnológia, a robotika és a regeneratív gyógyászat valóban izgalmas világát, 
amelyek megpróbálják felülmúlni Természet anyánkat. 
  

W.A.W.A.W.A.W.A.    
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MONSANTO szerint a világ 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IMiuh-UnqbE 

 

A Monsanto a világ talán legnagyobb mezőgazdasági termékeket és technológiákat szolgáltató 
cége. Ez a vállalat azonban vegyi üzemként kezdte működését, és olyan termékeket gyártott mint 
az Agent Orange, amiből az amerikai hadsereg 79 millió litert permetezett szét Vietnamban, 
hogy kiirtsa az őserdőket. Ezzel sokezer amerikai katonát és vietnamiak millióit mérgezték meg. 
Vietnamban még mindig kísért a szer jelenléte, amiről rengeteg testi hibákkal született gyermek 
és a magas rákos megbetegedési arány tanúskodik. 

Egy vegyipari óriáscég, amely most az élelmiszereinkre tör. Monsanto szerint a világ: 
vállalattörténet a dioxinoktól a génmódosításig. Halálos mérgek, meghamisított tanulmányok, 
korrupció, megfélemlítés, öngyilkossági hullám. 

„A világ legnagyobb vegyipari vállalatai, akik a múlt század során dioxinokkal és egyéb 
vegyszerekkel mérgezték meg az élővilágot, földjeinket, vizeinket, a levegőt, most az 
élelmiszereinkre akarják rátenni a kezüket. Géntechnológiai úton olyan növényeket állítottak elő, 
amelyek minden sejtje rovarölő hatású mérget termel, vagy pedig ellenállóvá vált valamilyen – 
általában a vállalat által előállított – totális gyomirtó szerrel szemben.” 
Évek óta így kezdem a génmódosításról szóló előadásokat. Ez a két mondat elsősorban a 
Monsantora utal, amely hazánkban alig ismert, pedig vetőmagjaival és gyomirtószereivel itthon 
is a legnagyobb vállalatok között található. 

W.A.W.A.W.A.W.A.    
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A könyv alapján készült film már évekkel ezelőtt megjelent Nyugat-Európában, hazánkban 
csak néhány kis moziban, zárt körben angol nyelvű feliratozással vetítették. Szerencsére a 
világhálón hozzáférhető, a cikk elején a youtube oldaláról a videó elindítható és 10 részben 
megtekinthető angolul. 
„Ennek a vállalatnak az emberei mérgezőek: mint a halál istene, elveszik az életet.” 
Idéz a könyv végén egy indiai parasztasszonyt a szerző. És valóban, a könyvben szép lassan fel 
is tárul előttünk, a cég bűnlajstroma. Néhány kiragadott példa: 

Egy alabamai kisváros, Anniston lakosait, a település patakjait évtizedeken át mérgezte a 
Monsantó helyi poliklórozott bifenileket (PCB-ket) gyártó üzeme. A szennyezés következtében a 
helyiek közül sokan rákos megbetegedésben haltak meg, 450 gyerek súlyosan mozgássérült lett. 
Végül több mint 3500 panaszos pert indított az óriáscég ellen, amelyet Johnnie Cochran 
sztárügyvéd segítségével megnyertek. A bíróság az Egyesült Államok történetének legnagyobb 
összegű kártérítését, 700 millió dollárt ítélt meg az áldozatoknak. Az is kiderült, hogy a PCB-k 
káros hatásáról már a múlt század ‘40-es évei óta tudott a Monsanto. Ennek ellenére PCB-ket 
egészen 1977-ig, a teljes betiltásig gyártották. A hatóságok is sokáig szemet hunytak a 
szennyezés felett… 
  

W.A.W.A.W.A.W.A.    
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Mask Of Deception  
- Mérgezett ételek, avagy a globális egészségkárosítás 
http://www.magyarvagyok.com/videok/listak/dokumentumfilmek/9686-Mask-Of-Deception-
Mukajak-Mergezett-elet-Globalis-egeszsegkarositas/ 
 
 
  

W.A.W.A.W.A.W.A.    
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A globális felmelegedés valódi oka 
http://www.youtube.com/watch?v=qyKJiMptXkU 
 

 
  

W.A.W.A.W.A.W.A.    
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A tervezett ELAVULÁS 
http://www.youtube.com/watch?v=UmatL75dO3c 
 
Miért romlik el a számítógép, a mobiltelefon, a hűtőszekrény, lehetőség szerint a garancia 
lejárta után két nappal? Anyáink korában még szinte örökké tartottak a gépek, mára 
mindannyian tapasztaljuk, hogy ez megváltozott, olyannyira, hogy a jelenségnek már neve is van. 
Mi az a tervezett elavulás, hogyan alkalmazzák a gyártók, és mit tehetünk mi, vásárlók? 

Szeméttel a válság ellen 

A tervezett elavulás első leírása valószínűleg Alexis de Tocqueville francia történész és liberális 
politikai gondolkodó nevéhez fűződik. 1835-ben megjelent főműve, Az amerikai demokrácia kitér 
arra, miért épülnek egyre kevésbé tartós hajók az Egyesült Államokban.  

Egy általa megkérdezett tengerész szerint „a navigáció művészete olyan gyorsan fejlődik, hogy a 
legnagyszerűbb tengeri jármű is szinte használhatatlanná válna, hogyha egy bizonyos számú 
évnél hosszabb lenne az élettartama”. 

W.A.W.A.W.A.W.A.    
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Maga a „tervezett elavulás” (angolul planned obsolescence) kifejezés az Egyesült Államokban 
jelent meg, méghozzá épp az 1930-as évekbeli gazdasági világválság idején. Bernard London 
manhattani ingatlankereskedő sokat vitatott esszéje szerint a válságot éppen az idézte elő, hogy 
a gyártástechnológia fejlődésével a fogyasztók sokkal tovább használták tartós fogyasztási 
cikkeiket, mint amire bárki is számított volna.  

Így a hazafias megoldás az lenne, ha egy meghatározott idő eltelte után mindent eldobnánk! Az 
új termékek előállítása serkentené a gazdaságot, és megelőzné a hasonló összeomlásokat. (A 
szerző nem élte meg elméletének gyakorlati cáfolatát: mára általánosan elterjedtek az 
eldobható-eldobandó termékek, és mégsem szabadultunk meg a válságoktól.) 

Az elgondolás mindenesetre bekerült a köztudatba, nem kis részben Brooks Stevens amerikai 
ipari formatervezőnek köszönhetően, aki az 1950-es években lelkesen népszerűsítette a fogalmat. 
Az évtized végére az Egyesült Államokban annyira közismertté vált a tervezett elavulás, hogy 
több gyártó egyenesen ellenkampányra kényszerült, azt bizonygatva, hogy ők nem élnek efféle 
eszközökkel. Mára viszont már természetesnek számít, hogy az elektronikai cikkek élettartama 
néhány év csupán, így a cégek is egyre kevésbé titkolják, hogy szándékosan korlátozott 
élettartamú termékeket forgalmaznak.... 

 
  

W.A.W.A.W.A.W.A.    
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Az üzenet (9. rész) 
http://www.youtube.com/watch?v=LJe6yh0lSbA&feature=relmfu 
 
Az „egyszemű” 
http://www.youtube.com/watch?v=v9-MNK4wf64&feature=relmfu 
 
Az üzenet (Vodafone reklám üzenete/értelmezése) 
http://www.youtube.com/watch?v=a3SaNQh9gvw&feature=relmfu 
 
Az üzenet: Vodafone logó értelmezése 
http://www.youtube.com/watch?v=wpxF2WZEfpc&feature=relmfu 
 
 
 

 
  

W.A.W.A.W.A.W.A.    
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Szabadkőművesség jeleinek értelmezése 
http://www.magyarvagyok.com/videok/listak/dokumentumfilmek/4459-Szabadkomuvesseg/ 
 

 
 
  

W.A.W.A.W.A.W.A.    
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A hatalom mátrixa 
http://www.magyarvagyok.com/videok/listak/dokumentumfilmek/6954-A-Hatalom-Matrixa-
feliratos/ 
 
Jordan Maxwell ma is az egyik legismertebb kutatója és tudományos szaktekintélye az okkult és 
vallásos filozófiáknak. Érdeklődése a téma iránt még 1959-ben kezdődött. Három és fél évig 
dolgozott az Igazságkutatók Magazinjánál, Amerika legrégebbi, 1873 óta működő, 
gondolatébresztő újságjánál, mint szerkesztő és vallási szakértő. A nyugati vallások eredetével és 
a titkos társaságokkal kapcsolatos felfedezései szenzációs érdeklődési hullámot indítottak el a 
világon. 
 
Több tucatnyi intenzív szemináriumot tartott, saját rádióműsort vezetett, vendégszerepelt 600 
rádióadásban, könyveket írt, sok tv adásban szerepelt, másokat pedig ő maga készített, köztük 
például három darab 2 órás, a CBS-nek készített dokumentumfilmet, és a világszerte népszerű 5-
részes "Ancient Mysteries" sorozatot, melyek mind az ősi vallási filozófiákkal, és azzal 
foglalkoznak, hogy ezek hogyan hatnak a mai világpolitikai eseményekre. 
 
Munkássága érinti mind az ősi, mind a modern titkos társaságokat és azok szimbólumait, és 
óriási érdeklődésre tart számot a világon mindenhol, már hosszú évtizedek óta. Figyelembe véve, 
hogy milyen ütemben gyorsultak fel a világesemények napjainkban, és hogy ezekben milyen 
komoly szerepet játszanak a háttérben meghúzódó titkos, vallásos mozgalmak, Jordan úgy érzi, 
hogy ezek a témák nem csak hogy nagyon érdekesek, de ma már nem engedhetjük meg, hogy ne 
fordítsunk rájuk kellő figyelmet.  

W.A.W.A.W.A.W.A.    
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Google – a keresőprogram hatalma 
http://www.magyarvagyok.com/videok/listak/dokumentumfilmek/4120-Google-A-
keresoprogram-hatalma/ 
 
Naponta használjuk, szinte észrevétlenül lett életünk szerves része. Bárminek is szeretnék 
utánanézni, először a Google keresőprogramot vesszük igénybe (vagy a dunatv.hu-t : -) szerk.) 
De mi is az a Google? Hogyan jött létre, és mivé lett mára? Hány szolgáltatást nyújt, és mit kér 
cserébe? A film segítségével a világ egyik legnépszerűbb számítógépes találmányát és 
legsikeresebb cégét ismerhetjük meg. És nem utolsósorban fény derül arra is, milyen árat 
fizetünk a könnyen megszerezhető információkért. 
A film segítségével a világ egyik legnépszerűbb számítógépes találmányát és legsikeresebb cégét 
ismerhetjük meg. 
  

W.A.W.A.W.A.W.A.    



Pusztán azért, hogy tovább láss az orrodnál! 
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Túl sok az ember: http://www.youtube.com/watch?v=nbjwkTov_Gg 
„Jótékony” milliárdosok: http://www.youtube.com/watch?v=jHKTC3DPEFY 
Halál-panel: http://www.youtube.com/watch?v=nP81jQzjuf8 
Az eugenika története (emberi faj nemesítése) http://www.youtube.com/watch?v=v8d_XxsskzU 
Mindenki oltasson!: http://www.youtube.com/watch?v=vmYIeoyqYx0 
Innovációval a nullára: http://www.youtube.com/watch?v=UaZpnZXE5Xs 
A zöld álca: http://www.youtube.com/watch?v=CyE1so0WiGQ 
Te vagy a probléma: http://www.youtube.com/watch?v=ce6WbXGVZCU 
Mire jó a GMO: http://www.youtube.com/watch?v=4PIfED-et5Y 
Az utolsó szó jogán: http://www.youtube.com/watch?v=rzkARQGrQGc 
Az IBM és a Holocaust: http://www.youtube.com/watch?v=o0VnRVqUlA8 
A DENVERI REPÜLŐTÉR: http://www.youtube.com/watch?v=2pW0pkBnwZ4 
  

W.A.W.A.W.A.W.A.    



Pusztán azért, hogy tovább láss az orrodnál!
 

 

 
Bilderbergek és a depopuláció
http://www.youtube.com/watch?v=WFJL1mmpOcg
 

„A Bilderberg csoport a nyugati világ leggazdagabb, gazdaságilag és 
politikailag leghatalmasabb, legbefolyásosabb embereinek klikkje, 
akik titokban megterveznek dolgokat, melyek azután kés
véletlen események, meg is történnek.”

 
  

W.A.W.A.W.A.W.A.    Pusztán azért, hogy tovább láss az orrodnál!

 

Bilderbergek és a depopuláció 
http://www.youtube.com/watch?v=WFJL1mmpOcg (1. – 6. rész) 

csoport a nyugati világ leggazdagabb, gazdaságilag és 
politikailag leghatalmasabb, legbefolyásosabb embereinek klikkje, 
akik titokban megterveznek dolgokat, melyek azután kés
véletlen események, meg is történnek.” 

(The Times, Anglia 1977)

Pusztán azért, hogy tovább láss az orrodnál! 
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csoport a nyugati világ leggazdagabb, gazdaságilag és 
politikailag leghatalmasabb, legbefolyásosabb embereinek klikkje, 
akik titokban megterveznek dolgokat, melyek azután később, mint 

(The Times, Anglia 1977) 



Pusztán azért, hogy tovább láss az orrodnál! 
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Megmérgezett társadalom 
http://www.youtube.com/watch?v=-K9rXydMmfw (1. rész……..7. rész) 
és 
http://www.youtube.com/watch?v=G9cQfcKR0EM&feature=related 
és 
http://www.youtube.com/watch?v=RUVLiH2m9io&feature=related 
 

Légpermet, mint a 

depopuláció eszköze? 

WWWW.A..A..A..A.    



Pusztán azért, hogy tovább láss az orrodnál! 
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Edward Griffin 11 filmje egy olyan dologról, ami mindennapos 
ugyan, a fejünk felett történik és mi mégis alig veszünk róla tudomást, 
holott éppen az ökoszisztémát -aminek a megmentéséről 
hablatyolnak- próbálják tönkretenni ; megmérgezik a levegőt, 
megmérgezik a földeket, a vizeket és minket is. Miféle környezeti 
gondoskodás ez? Világot vezető szerveknek valóban szívügyük a 
környezetvédelem, vagyis a WWF*-nek és társainak valóban lehet 
hinni? Vajon jogosan gondoljuk azt, hogy a világ vezetői vigyáznak 
az egészségünkre és a környezetünkre, miközben mérgeket szórnak 
ránk? Ha komolyan gondolnák a bolygónk megmentését, mégis mind 
ezt miért teszik? 

*Az ENSZ és az UNESCO a világtörténelem legnagyobb mészárlását követően került 
felállításra. A közvéleményt mesterien befolyásolta a CFR Amerikában és az RIIA Európában. 
Az egész atlanti térségben elfogadták követendő irányvonalnak egy világszintű központi 
kormányzat létrehozását. Julian Huxley és társa az RIIA-ban Max Nicholson úgy látták, hogy a 
világkormány előkészítéséhez szükség van támogató intézményekre. Max Nicholson Huxley-val 
1948-ban létrehozta az International Union for the Conservation of Nature-t, az IUCN-t, a 
Természetvédelmi Nemzetközi Uniót. A már meglévő intézményekből, azok egyesítésével 1961-
ben létrehozták a World Wildlife Fund-ot, a WWF-et, (Környezetvédő Világalapítványt). Ehhez 
1982-ban társult a World Resources Institute, a WRI, a Világ Erőforrásainak Intézete. Ezek az 
úgynevezett Non-Governmental Organizations, NGO-k, azaz nem-kormányzati szervezetek. Ezek 
a nem-kormányzati szervezetek azt a feladatkört látják el az ENSZ számára, amit korábban a 
CFR látott el Franklin Delano Roosevelt elnök mellett, vagy még korábban Edward House 
ezredes végzett Woodrow Wilson elnök tanácsadójaként a Fehér Házban. A három planetáris 
civil szervezet - IUCN, WWF, és a WRI - vált a világkormányzat kialakításának a motorjává. 

                                                 
11 G. Edward Griffin bizonyítékok sorát tárja elénk, melyek azt igazolják, hogy a rák a skorbuthoz és a 
pellagrához hasonlóan egy hiánybetegség, melyet egy, a modern ember táplálékában nem található, létfontosságú 
vegyület hiánya súlyosbít. Ez a vegyület a B17-vitamin. A B17 rákterápiához használatos, tömény kivonatát 
Laetrile néven ismerik. Mindezt a konzervatív orvostudomány visszautasítja. Az Egyesült Államok Táplálék és 
Gyógyszerhivatala (FDA), az Amerikai Orvosszövetség és az Amerikai Rákellenes Társaság szélhámosságnak és 
kuruzslásnak nevezte a B17-vitamin használatát. Ennek ellenére egyértelmű bizonyítékok támasztják alá, hogy 
végre megtalálták a megoldást a rák rejtélyére. Hogy miért indított háborút a hagyományos orvostudomány ez ellen 
a gyógyszer nélküli terápia ellen? A szerző azt állítja, a válasz nem a tudományban, hanem a politikában keresendő, 
és a gyógyászat intézményrendszerét a kezükben tartó személyek rejtett gazdasági és hatalmi érdekei állnak 
mögötte.  

W.A.W.A.W.A.W.A.    



Pusztán azért, hogy tovább láss az orrodnál! 
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Európa végnapjai - A demográfiai öszeroppanás 
következményei (17 perces interjú) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=V0Ny3epKCLU 

A népességfogyás egész Európa gondja, s míg a keleti uniós országokban ezt a cigánykérdés 
súlyosbítja addig a gazdagabb nyugati államokban a befogadott muszlim lakosság rohamosan 
növekvő létszáma és integrációs problémái teszik a kérdést elsőrendű problémává. A nyugati 

nagyvárosokban már ma is százezres és milliós muszlim közösségek élnek párhuzamos 
társadalmakban - a többségi társadalmak kultúrájával, szokásaival és elvárásaival a 

legellenségesebb módon szemben állva -, akik magas születési rátájuk következtében a 2050-es 
évekre a legtöbb városban már többséget alkotnak majd az elöregedő és zsugorodó létszámú 

európai gyökerű lakossághoz képest. Ezek a problémák a mindennapokban már több éve 
érezhetőek voltak a széles tömegek számár, azonban a domináns média és a véleményformáló 

szellemi körök - éppúgy, ahogy itthon a cigánykérdést illetően - megtiltották őszinte 
megvitatásukat, és rasszizmussal vádolták meg azokat, akik fel merték vetni őket. Az elfeledett, 

növekvő problémák azonban robbanásszerűen kitörtek az ezredforduló környékén. 

W.A.W.A.W.A.W.A.    



Pusztán azért, hogy tovább láss az orrodnál! 
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Denveri repülőtér 
http://www.youtube.com/watch?v=2pW0pkBnwZ4 

   

Miért szvasztika formára épültek a kifutópályák? 

Annak ellenére, hogy Denvernek nem volt szüksége új repülőtérre, a 
forgalom ezt nem indokolta, és az új reptér nem volt technikailag sem 
fejlettebb. Nos, ez a reptér tele van szabadkőműves szimbólumokkal és 
fura festményekkel a falakon. Az egyik festményen azt lehet látni, amint 
egy gázmaszkos pofa egy szablyával leszúrja a fehér békegalambot, és 
mindenkire halál jön. A másikon három koporsót látni, három különböző 
rasszba tartozó fiatal kislányt látni a koporsókban feküdni kis virággal. 
És egy negyedik kislány az égbe tartja a maják szimbólumát. Elég 
hátborzongató az egész! 

A reptér alatt ráadásul évek óta munkálatok folynak. Hivatalosan nincs 
állásfoglalás, miért, de akik utánajártak azt mondják, ott épül az egyik 

W.A.W.A.W.A.W.A.    



Pusztán azért, hogy tovább láss az orrodnál!
 

 

legnagyobb földalatti bunker az USA
reptér melletti földparcellát. 

 

  

W.A.W.A.W.A.W.A.    Pusztán azért, hogy tovább láss az orrodnál!

legnagyobb földalatti bunker az USA-ban. Csak hab a tortán, hogy az angol királyn

 
A kék ruhás kislány kezében maja tábla... miért?

 

 
 

Pusztán azért, hogy tovább láss az orrodnál! 
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Csak hab a tortán, hogy az angol királynő megvette a 

 
kék ruhás kislány kezében maja tábla... miért? 

 

 
 



Pusztán azért, hogy tovább láss az orrodnál! 
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A zseniális TESLA 
http://www.youtube.com/watch?v=FgSRAQrLkJM&feature=related 
 

 
  

W.A.W.A.W.A.W.A.    



Pusztán azért, hogy tovább láss az orrodnál! 
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1. A HAARP-projekt 
http://video.google.com/videoplay?docid=5212402411460588864# (dokumentumfilm) 
http://www.youtube.com/watch?v=5X3zy3gXfjY&feature=fvwrel 
http://www.youtube.com/watch?v=wZYMCE3qbrE&feature=related (USA) 
http://www.youtube.com/watch?v=GTfvc2n-vsM&feature=related (Oroszország) 
http://www.youtube.com/watch?v=XnxEFJ8Uahg&feature=relmfu (Kína) 

 

2. Jesse Ventura – A HAARP-ról  (feliratos) 

http://www.youtube.com/watch?v=UGjOiM8L_kY (1. rész – 6. részig) 
 
 
Természeti csapás mesterségesen? (Nógrádi György, biztonságpolitikai tanácsadó) 
http://www.magyarvagyok.com/videok/listak/filmek/7313-Szaniszlo-Ferenc-Vilagpanorama-
2012/#44 
  

W.A.W.A.W.A.W.A.    



Pusztán azért, hogy tovább láss az orrodnál! 
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David Icke – aktuálisabb mint valaha 
http://www.youtube.com/watch?v=VC0hJEY8jrc 
 

David Icke – a nemzetközi jogról 
http://www.youtube.com/watch?v=-MSCrXGKGnc 
 

David Icke – a madár- és sertés-influenzáról 
http://www.youtube.com/watch?v=hlgMvKGBa2k 
 

David Icke: „A piramis mindent látó szemmel” - 
értelmezése 
http://www.youtube.com/watch?v=LJe6yh0lSbA&feature=relmfu 
 

Biztos, hogy igazat mond a riporter? 
http://www.magyarvagyok.com/videok/listak/dokumentumfilmek/1360-The-David-Icke-
History-Channel-Secret-Societies/#2 
 

Kik irányítják a „hálót”? 
http://www.youtube.com/watch?v=dvTJD22E2q0 
 

Az emberi psziché manipulálása 
http://www.youtube.com/watch?v=B4yyreI9nUE&feature=related 

 

W.A.W.A.W.A.W.A.    



Pusztán azért, hogy tovább láss az orrodnál! 
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A modern orvostudomány: a gyógyszercégek valódi 
hatalma 
http://www.rainmakerteam.co/video/Foodmatters_hu/foodmatters_hu.html 

 
 

 
 

Egészségügyi maffia 
http://www.magyarvagyok.com/videok/listak/dokumentumfilmek/6906-Az-Egeszsegugyi-
Maffia/ 

W.A.W.A.W.A.W.A.    



Pusztán azért, hogy tovább láss az orrodnál! 
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Pszichiátria – a halálipar 
http://www.magyarvagyok.com/videok/listak/dokumentumfilmek/6205-Pszichiatria-A-
Halalipar/ 
 

 

A dohány-lobbi 
http://www.magyarvagyok.com/videok/listak/dokumentumfilmek/2850-A-dohanylobbi/ 
 
  

W.A.W.A.W.A.W.A.    



Pusztán azért, hogy tovább láss az orrodnál! 
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Szabó György – A „Füvesember” 
http://www.magyarvagyok.com/videok/listak/dokumentumfilmek/7509-Szuletett-tehetsegek-
Szabo-Gyorgy-fuvesember/ 
 

 
  

W.A.W.A.W.A.W.A.    



Pusztán azért, hogy tovább láss az orrodnál! 
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Az emberiség NEM nyilvános története 
http://www.youtube.com/watch?v=y47sh_iXpik&feature=related 

 

A bizonyíték 
http://www.magyarvagyok.com/videok/listak/dokumentumfilmek/5685-Osi-idegenek-tudomany/#4 
 

A Jövevények 
http://www.magyarvagyok.com/videok/listak/dokumentumfilmek/5685-Osi-idegenek-tudomany/#27  
 

Ősi idegenek 
http://www.magyarvagyok.com/videok/listak/dokumentumfilmek/5685-Osi-idegenek-tudomany/#2 
 

Ősi idegenek: Paleoasztronauták 
http://www.youtube.com/watch?v=tEdnvtlx8b4&feature=relmfu  
 

A kapcsolat 
http://www.magyarvagyok.com/videok/listak/dokumentumfilmek/5685-Osi-idegenek-tudomany/#3 
 

Visszatérés 
http://www.magyarvagyok.com/videok/listak/dokumentumfilmek/5685-Osi-idegenek-tudomany/#30  
 

Az istenek és idegenek 
http://www.magyarvagyok.com/videok/listak/dokumentumfilmek/5685-Osi-idegenek-tudomany/#34  
 

Megmagyarázatlan építmények 
http://www.magyarvagyok.com/videok/listak/dokumentumfilmek/5685-Osi-idegenek-tudomany/#21 
 

Elsüllyedt világok 
http://www.youtube.com/watch?v=xmcN7uldu5g  

W.A.W.A.W.A.W.A.    



Pusztán azért, hogy tovább láss az orrodnál! 
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A „Hold-kelte” 
http://www.youtube.com/watch?v=V9IgrTtvGcw 
vagy 
http://www.youtube.com/watch?v=ayRfg-pHzk8&feature=related 
 

A titokzatos űr 
http://www.youtube.com/watch?v=ZTOq2brDR44 
http://www.youtube.com/watch?v=jK4qPrjQCQQ 
http://www.youtube.com/watch?v=-EwbOUgQ7l8&feature=related  

 
David Icke – A Holdról 
http://www.youtube.com/watch?v=ZG-duWqFNcU  

W.A.W.A.W.A.W.A.    



Pusztán azért, hogy tovább láss az orrodnál! 
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UFO-k a Harmadik Birodalomban? 
http://www.magyarvagyok.com/videok/listak/dokumentumfilmek/25-UFO-k-a-Harmadik-
Birodalomban/ 
 

Ősi idegenek (?) a III. Birodalomban 
http://www.youtube.com/watch?v=rT2A3tf6uwk&feature=related 
 

Szibériai Apocalipsis 
http://www.magyarvagyok.com/videok/listak/dokumentumfilmek/10374-Sziberiai-apokalipszis-
Siberian-Apocalypse/  

W.A.W.A.W.A.W.A.    


