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Könyvsorozatom 33 könyvből áll.
Ez az 1. könyv.
Ezt a könyvet 1997.11.23.-án kezdtem és
2000.05.15.-én fejeztem be előzetesben.
Egyéb változások miatt 2000.05.15.-e és 2013.04.30.-a között kiegészítve.
Címe:

EGY GONOSZ BIRODALOM
Az igazi Antikrisztus az U.S.A. 1776.07.05. – napjainkig.
Szodoma és Gomora betűit megtalálod az „Egy gonosz birodalom”-ban!
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Logikusan következtetve, hiszek Istenben, de elutasítok minden emberek által
létrehozott vallást!
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Minden jog fenntartva. Tilos ezen kiadvány bármely részét újból felhasználni,
bármilyen másoló rendszerben tárolni, bármely formában vagy módon
sugározni, elektronikus, gépi vagy egyéb úton másolni, rögzíteni a kiadó és a
szerzői jog tulajdonosának előzetes engedélye nélkül!

Már 13 év telt el azóta, hogy megírtam ezt a könyvet, és mindenben
igazam volt, amit az U.S.A.-ról írtam akkor!
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Az 1. könyv az, ami ösztönzött a 2. könyv megírására.
Azzal, hogy létrehozzuk „észak”-ot, vagyis az ipari hatalmakat és „dél”-t, a
fejletlen országokat, tulajdonképpen egy örökké tartó háborús helyzet jöhet
létre.
A föld jelenlegi egyesítése valóban a legtökéletesebb diktatúrához vezethet!
Emiatt, egy olyan tervet dolgoztam ki, amely valóban meg tud védeni minket
egy ilyen elképzelhetetlen borzalomtól!
Továbbá épp ideje, hogy beszélgessünk az emberi jogokról a föld jelenlegi
helyzetében (és máshol), hogy ezáltal egyformán garantálni tudjuk minden
ember egyenlő jogát!
De tudom, hogy ennek ellenére legtöbben azt mondanák: "azok az emberi
jogokkal kapcsolatos dolgok, amelyeket előterjesztek a következőkben csak
álmok." Viszont az ilyen kételkedésekre a következőt válaszolnám:
"Mindazok, akik nem hisznek egy ilyen tervben, azok egyáltalán nem hisznek
az emberi jogokban!"
Az Egyesült Nemzetek Szervezete egy tehetetlen intézmény, mivel semmi
hatalmuk nincs!
De mielőtt belemélyedek ebbe, szeretném, ha egy kicsit többet tudnának
rólam; azt, hogy mi az, ami valóban ösztönzött arra, hogy megírjam ezt a
könyvet!
Örömmel visszafizetném az összes tartozásomat az U.S.A.-nak, ha ők is
visszafizetnék a tartozásukat a világnak!
Ameddig csak élek, mindig hinni fogok a teljes egyenlőségben, viszont
határozottan ellenezni fogom az egyenlő elosztást; de csak azok számára, akik
dohányoznak, isznak, gyógyszerfüggők és narkóznak!
Ebben a könyvben nagyon sokat írok a kollektivista, szocialista, kommunista,
fasiszta, kapitalista és monopolista rendszerekről, államokról és kormányokról
stb. stb.
Az egyetlen oka, hogy ezt mondom az az, hogy a bolygónkat megmérgezik!
Ránk kényszerítik, hogy mérgezett levegőt szívjunk, és egyetlenegy rendszer,
állam és kormányzat sem hajlandó bármit is tenni ez ügyben!
Szép lassan meggyilkolnak, szisztematikusan megmérgeznek bennünket: ebből
kifolyólag a fentiekben említett "kormányok" tömeggyilkosságot követnek el
ellenünk, ami az egész földet érinti!
Földünk összes államfőjét és milliárdosait bíróság elé kell állítani és házi
őrizetbe kell helyezni és vizsgálatot kell ellenük indítani: ez az első lépés,
mielőtt egy elképzelhetetlen rabszolgaságba taszítanak bennünket!
Ők azok, akik semmibe veszik az emberi jogokat; ők azok, akik semmibe
veszik a jogunkat az élethez. A fentiekben említett az egyik és fő oka, amiért
ezt a könyvet megírtam. Ez a könyv segíteni fog téged abban, hogy megértsd
mindazt, amit mi emberi jogoknak hívunk: és mindnyájan látni fogjátok, hogy
a tervem mennyire nyilvánvaló.
Muszáj egyesítenünk a földet vagy mi mindnyájan el fogunk veszni.
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Emlékezz arra, hogy egy fegyenc számára a börtön az maga a mennyország.
De egy olyan civilizált ember számára, mint én, az előzetes rosszabb volt, mint
a "pokol". Összesen 918 napot töltöttem 13 különféle fogházban, 100%-an
ártatlanul; viszont ezt a történetet a 15. részben fogom leírni.
Az 1930-as években nagyon sok fontos irat eltűnt az Egyesült Államok
képviselőházának könyvtárából: és a mai napig is tűnnek el dolgok! Ennyit az
egyenlő jogokról, egyenlő törvényekről és egyenlő igazságszolgáltatásról. Az
igazság megismerése csak a kiváltságosok joga, sohasem a szegényeké!
"Ezt a könyvet egy olyan ember írta, aki sohasem dohányzott, sohasem ivott,
és sohasem használt semmilyen kábítószert egész életében, sohasem bántott
senkit, nem használt fegyvert senki ellen, és nem is fog." Néha ki kell
mondanunk, hogy soha!
Egész életemben hittem a szeretetben és a békében, valamint elköteleztem
magam a művészetek és tudományok iránt.
Nem hiszek sem ’Istenben’?, sem vallásban! Viszont az egész életem és hitem
sokkal közelebb áll ’Istenhez’?, mint azoké, akik azt mondják, hisznek
’Istenben’?, de ennek ellenére teljes istentelenségben és gonoszságban élnek.
Egész életemben egyedül éltem; mert senki sem értett meg. Ennek ellenére,
inkább éljek egyedül a hátralévő életemben úgy, hogy igazat mondok,
mintsem éljek boldogan, de hazugságban.
A kifizetetlen tartozásom az U.S.A.-ban kb. 50 000 dollár; ezt az összeget nem
engedték, hogy kifizessem, a „végleges” kitoloncolásom miatt!? Mivel
perújítást nyertem, 2001. március 30.-án, így kérelmezhettem volna a
visszatelepülésemet: de nem vágyom vissza – nincs az a kincs a
világegyetemben!
Az emberi jogok egész világon való megsértése az egyetlen oka annak, hogy
ezt a könyvet megírtam.
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Magamról nagyon röviden
1960. március 02.-án születtem egy nagy családban (öt gyerek stb.).
Hat éves korom óta tudom, hogy homoszexuális voltam, vagyok, s leszek.
Viszont csak 18 éves korom óta vállalom nyíltan a homoszexualitásomat.
1982. május 01.-én Ausztriába mentem.
1983. február 28.-án érkeztem az U.S.A.-ba.
Csak azért választottam ezt az országot, mert tanulmányozni akartam.
17 évet és 78 napot töltöttem az U.S.A.-ban.
2000. május 15.-én „visszatoloncoltak”?, viszont nem önkéntesen jöttem haza
[ugyanis, ha egy útlevél nincs aláírva (legyen az ideiglenes vagy állandó),
akkor nem léphetsz be egy ország területére, tehát hazatoloncolásról szó sem
lehetett], Magyarországra.
2000. május 24.-e óta angol nyelvet tanítok, és remélhetőleg előbbutóbb
klasszikus zongorairodalmat is fogok oktatni. Végezetül klasszikus
zongoraműveket is szeretnék játszani mindazon emberek számára, akik
szeretik az európai klasszikus zongorairodalmat.
Legfőképp azért írtam ezt a könyvet, mert az egész világ a nácikat hibáztatja
minden borzalomért; de senki sem hibáztatja az amerikaiakat; de amikor a
kommunisták az ő amerikai kapitalista szövetségeseikkel több százmillió
embert kinyírtak, az egész világ hallgatott, és még mindig hallgat róla! Ennyit
az egyenlő jogokról, ugye?
Emlékezzünk arra! Amikor a nácik embereket öltek, az egész világ egyesült
ellenük; de amikor a kommunisták tették ugyanezt, akkor senki sem tett
semmit. Ma viszont ezt az amerikaiak folytatják és ma sem tesz senki semmit!
Ennyit
az
egyenlő
jogokról,
egyenlő
törvényekről
és
egyenlő
igazságszolgáltatásról! Ugye?
Mindazt, amit ma úgy hívunk: "Amerikában készült", az egyenlő: „gyógyszer-,
kábítószer- és nikotinfüggőséggel, alkoholizmussal, fegyverviseléssel,
erőszakkal, gyilkossággal, a saját állampolgáraik teljes lezüllesztésével, és a 14
év alatti gyermek pornográfiával.”
Az amerikaiak értenek a legjobban ahhoz, hogyan kell elpusztítani az emberi
értékeket. Nem?
Végezetül; én, személy szerint senkit sem különböztetek meg semmiben!
Viszont, a nemtörődömséget és a butaságot megvetem; az összes írásom ezen
a filozófián alapszik.

~6~
Ne feledjük azt sem (mert még történészek is félre magyarázzák), hogy az ún.
nemzeti szocialisták: - a nácik, azok nem jobboldaliak, hanem tulajdonképpen
nemzeti baloldaliak voltak! A szocialisták, kommunisták pedig világ szocialisták
és világ kommunisták voltak, mármint Leninék és Sztálinék és Roosevelték!
Csak ennyi a különbség a két „nagy” baloldali ideológia között.
Azt se feledjük, ha nem lett volna Franco Spanyolországban, akkor
Sztálinék nyerték volna meg a polgárháborút 1936-ban Spanyolországban, és
így a Gibraltári-szoros, vagyis egész Európa Sztálin kezére került volna, ez az
igazság.
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Egy „kis” bevezetés
Egész életemben mindig az egyén érdekeiben hittem, hiszek és fogok hinni! És
mindaddig, amíg élek, ellene leszek bármilyen kollektivista, szocialista,
kommunista, fasiszta, kapitalista és monopolista rendszereknek.
Az, hogy szigorítjuk a törvényeket, és így egyre több embert bebörtönzünk, és
rabszolgamunkára kényszerítünk az egyetlen módja, hogy biztosítsuk az
"olcsó" munkaerőt, és így versenyképesek legyünk a világpiacon: ez a mai
amerikai politika!
Az államügyészek az U.S.A.-ban mániákusak, még akkor is, ha nincs kit
elítélni: az én ügyem pont erről szól.
Ha egyáltalán nem találnak bizonyítékot, akkor mindent elkövetnek, hogy
találjanak, és ha ennek ellenére sem találnak, akkor tuti, hogy "alkotnak"
egyet. És éppen emiatt, pontosan 918 napot töltöttem 13 különböző
fogházban: ide-oda hurcolásztak béklyóba és bilincsbe verve a semmiért!
Emiatt sokat idézem az Egyesült Államok alkotmányát, valamint az Egyesült
Államok alapító honatyáit.
Hadd beszéljek most egy kicsit arról a két "bűncselekményről", amellyel
megvádoltak (1996. március 31-től egészen 2001. március 30-ig).
Az egyetlen ok, amiért 1996. december 11.-én bűnösnek vallottam magam, 
ami 30 hónapos felfüggesztett próbaidőt vont maga után  az volt, hogy B.
Sheppard (az ügyvédem) azt javasolta, idézve őt: "Figyelj; te nem tudsz
nekem 5 000 dollárt fizetni, hogy megnyerjem ezt az ügyet neked, ezért azt
tanácsolom, hogy ismerd be a bűnösséged, és hazamehetsz szabadon,
különben börtönbe jutsz."
Ebből kifolyólag, a fentiekben megemlített "bűnösséget" szintén nem szabad
akaratomból, hanem; ahogy olvasták, az ügyvédem javaslatára tettem. És
erről jutott eszembe a következő is: S. Weinbergnek (az új ügyvédemnek
akkor), aki a próbaidőm alatt képviselt engem egy új váddal kapcsolatban,
1998. március 26.-án felmondtam (vagyis nem volt szükségem a
szolgálataira), mivel a következőket mondta azon a napon; idézve őt: "Ha
fizetsz 5 000 dollárt, akkor szabad emberként elmehetsz." Erre én a
következőt válaszoltam neki: "Az igazságszolgáltatás nem megvásárolható!"
Mind a két fentiekben említett ügyvéd többször is a következőket mondta
nekem; idézve őket: "A mai világban egyáltalán nem számít az, hogy bűnös
vagy-e, vagy sem; viszont, ami valóban számít az az, hogyan kapd a legkisebb
büntetést.”
Ez az újfajta igazságszolgáltatás az U.S.A.-ban!
Én pontosan 17 évet és 78 napot töltöttem el az U.S.A.-ban: és ez idő alatt
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meggyőződtem arról; ”Igazságszolgáltatás ott van, ahol pénz van!” Az
Egyesült Államok a világ legborzalmasabb rendőrállamává vált: legfőképp
azért, mert vakon és túlbuzgón ítélkeznek ártatlan emberek fölött; és az
effajta viselkedés egyszerűen teljesen elvakítja őket az igazságtól.
„Szeretném, ha mindnyájan tudnátok azt, hogy egyáltalán nem vágyom vissza
a ti imádott U.S.A.-tokba! Legfőképp az ő imádott C.C.D.O.C.-jükbe (Cook
megye fogházába), arra a helyre, ahol a körülmények arra kényszerítettek
engem, hogy bűnösnek valljam magamat egy úgy nevezett "kényszer alatt"
záradékban! Amit az U.S.A. tett velem, az teljes mértékben
megbocsáthatatlan; ennek ellenére megpróbálom elfelejteni a 918 nap
borzalmait! (Igaz visszamehettem volna.)”
Azóta már megbocsátottam mindazt, amit Amerika tett ellenem, de sohasem
fogom elfelejteni! És emiatt nem vágyom vissza.
Mindazok ellenére, amit a fentiekben említettem, "én sokkal amerikaibb
voltam, vagyok és leszek, mint bármelyikük valaha is"; mert én legalább igazat
mondok, ők meg nem.
Az U.S.A. oly sok bűnt követett már el az emberiség ellen, hogy az semmivel
sem mérhető vagy összehasonlítható.
Amit a világ megszámlálhatatlan nemzedéken át épített, az U.S.A. mindazt 237
év alatt elpusztította, és továbbra is ezt teszi, ha hagyjuk!
Az Amerikai Egyesült Államok a világ legpusztítóbb hatalma: az U.S.A. a
földtörténet legkegyetlenebb birodalma!
De ennek ellenére, az amerikaiak mindenben elsőnek vallják magukat!
Tulajdonképpen: igazuk van, amikor azt mondják, "mi vagyunk az elsők": a
következőkben, természetesen százalékarányban:
1. Válásban
2. Adósságban
3. Abortuszban
4. Gyilkosságban
5. Kivégzésekben
6. Hamis vádakban
7. Kábítószerekben
8. Öngyilkosságban
9. Téves ítéletekben
10. Bűnözők számában
11. Katonai kiadásokban
12. Erőszakos cselekedetekben
13. Gyógyszer túladagolásban és függőségben

elsők
elsők
elsők
elsők
elsők
elsők
elsők
elsők
elsők
elsők
elsők
elsők
elsők
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Mindezek után pont nekik, amerikaiaknak van pofájuk Isten nevét pajzsként
használni!? Még a pénzükre is azt írják, hogy „IN GOD WE TRUST” (Bízunk
Istenben – vagy a pénzben?)
Hát ez lett az U.S.A.-ból 1913 vagy 1776 óta?
Nem hiszem, hogy bármelyik amerikai is büszke lehet a fentiekben
megemlített tényekre.
Most hadd mondjam el azt, hogy mit is értenek az amerikaiak szabadság alatt
általában.
Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de a szabadság, amelyben ők hisznek,
csak egy álom; az csak képzelődés; csak egy újra, meg újra ismétlődő álom
széles skálája.
Az egyetlen dolog, amit az amerikaiak szeretnek, az a szerelmetes
kábítószerük, mérgező hatású gyógyszereik, "rock-and-roll"-juk és az összes
többi úgynevezett "popular music"-juk (ami nem igényel sok intelligenciát), az
összes tömegsportjuk, "hot dog"-juk, "hamburger"-ük, hasáb burgonyájuk, a
"coke"-juk, az ivászat és a dohányzás; imádják az erőszakot, imádnak
gyilkolni, másokat bántalmazni, és mindent elpusztítani! „Ők” mindent
megvetnek, ami szép és jó; gyűlölik az individualizmust! Az amerikaiak szeretik
azokat, akik azt mondják: „Egy mindenkiért”, de megvetik azokat, akik azt
mondják: „Mindenki egyért”. Élesen emlékszem arra, amit az amerikaiak
többsége szokott mondani, idézve őket: „Adjunk el fegyvereket mindenkinek
ezen a földön, hadd öljék egymást (mindezt természetesen ’Isten’? nevében),
és ebből mi hasznot húzunk”. Hát, akkor megint: ennyit az egyenlő jogokról,
egyenlő törvényekről és egyenlő igazságszolgáltatásról, ugye?
Az amerikaiak rettenetesen büszkék az ő nem létező szólásszabadságukra!
Az amerikai hadseregben a következő szólás járja: „Ne kérdezz – ne válaszolj!”
(Obama most törölte el! Ez a homoszexuálisokra vonatkozik stb. Igaz, másban
még mindig nincsenek jogaik!) Ismételten ennyit az egyenlő jogokról, egyenlő
törvényekről és egyenlő igazságszolgáltatásról, ugye? Az amerikaiak
gondolatvilágát rabszolgaságra programozták, mintha robotok lennének: – Ők
már nem is emberek.
Az egyetlen különbség az egyén által elkövetett terrorizmus, és az állam által
támogatott terrorizmus között, mint amit az Amerikai Egyesült Államok
kormánya csinál; hogy az előbbit nyíltan végzik, az utóbbit pedig titokban!
Az átlag amerikai ezt mondja: „Tisztesség ott van, ahol a pénz”.
Az U.S.A. a világ népességének csak 5 %-át teszi ki, de a világ összes
gyógyszerének és kábítószerének az 50 %-át használja fel. Ez csak azt
bizonyítja, hogy az U.S.A. olyannyira rohadt és velejéig romlott, hogy az
minden emberi képzeletet felülmúl: – Ezért minél tovább éltem az U.S.A.-ban,
annál kevésbé szerettem ott lakni.
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Az U.S.A. lett a világ legnagyobb adósa, és emiatt minden amerikai
rabszolgává vált; a vicc az egészben az, hogy fel sem fogják!
Emlékezz arra: – Egy olyan országban, ahol az elnök, a Legfelsőbb Bíróság, az
Emigrációs Hivatal, a „Pentagon”, az „F.B.I.”, A „C.I.A.”, a Nemzetbiztonsági
Tanács, az „A.T.F.”, a Szövetségi Szükségállapottal foglalkozó hivatal, az
„Élelmiszer- és Gyógyszeripari Hivatal”, és legfőképp, kiemelve a Szövetségi
Jegybank Rendszer, a Világbank, a Nemzetközi Pénzalap és az Egyesült
Nemzetek stb., stb., a törvény felett állnak, ott igazságszolgáltatás nem
létezik.
Nem nevezhetjük azt az országot ezen a bolygón civilizáltnak, ahol a
halálbüntetés dicsőségnek számít.
Az U.S.A. örömét leli abban, hogy megbüntetheti és kivégezheti saját
állampolgárait, legfőképp azokat, akik semmilyen bűncselekményt nem
követtek el.
Szabadság az U.S.A.-ban egyáltalán nem létezik, az csak egy illúzió!
Az emberi jogok az U.S.A.-ban csak a híreseknek és a gazdagoknak adatik
meg:  de sohasem a szegényeknek, a kivetetteknek és a kisebbségnek.
Az Amerikai Egyesült Államok kirekeszti és megveti a homoszexuálisokat és a
többi kisebbséget stb., stb., stb.…
Természetesen:  jogod van buzinak lenni, de csak ott, ahol buzik élnek!
Természetesen:  jogod van feketének lenni, de csak ott, ahol feketék élnek!
Természetesen: jogod van fehérnek lenni, de csak ott, ahol fehérek élnek!
Természetesen: jogod van indiánnak lenni, de csak ott, ahol indiánok élnek!
Természetesen: jogod van testileg és szellemileg fogyatékosnak lenni, de
csak ott, ahol testileg és szellemileg fogyatékosok élnek! Stb., stb., stb.…
Nézd; én nem utálom Amerikát, de utálom azt, amivé tettek: „Ők”, mármint az
amerikaiak kételkedővé tettek: Ebből kifolyólag soha többé nem fogok
bennük bízni!
Csak emlékeztetőül: ”A ’jövőkép’ az U.S.A.-ban már nem olyan, mint amilyen
szokott lenni. (Tulajdonképpen már nincs is jövője).” Az amerikaiaknak még
annak idején azt szoktam mondani, hogy „Sohase bízz az idegenekben, bízz
bennem”.
Továbbá: „nekünk, a népnek sohasem szabadna megbíznunk az amerikai
politikusokban, de legfőképp azokban nem, akik bábukként irányítják őket!
Ebből kifolyólag az U.S.A.-t nem kellene példaként vagy mintaként emlegetni,
hogy miként egyesítsük a földet.
Az úgynevezett „olvasztótégely” elnevezés az U.S.A.-ról egy hazugság: egy
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nyílt félrevezetés!
Az U.S.A.-ban óriási a gyűlölködés a különböző embercsoportok között: ami
teljesen elképzelhetetlen, egy kívülálló számára!
Fajüldözés és gyűlölködés az „ő” igazi énjük, és nem tudnak e nélkül élni:  Ez
az „ő” mindennapi kenyerük: „Ők” imádják ezt: „Ők” ilyenek!
Az U.S.A.-ban minden harmadik „ember” egy bandatag, akik ki nem állják
egymást, és mindegyikük kábítószer-kereskedő: ennyit az egyenlő jogokról,
ugye?
Egyre gyakrabban és gyakrabban fogom ismételni magam, hogy megértsétek
azt, mi is Amerika valójában.
Az ok, amiért ezt teszem az, hogy az U.S.A. oly sok igazságtalanságot és bűnt
követett már el az emberiség ellen, hogy az összehasonlíthatatlan bármilyen
előző, létező dologgal, amivel mi ez idáig találkoztunk. Sajnálom, hogy ezt kell
mondanom, de az U.S.A. volt felelős 2 millió indián éheztetésében és
lemészárlásában: ugyanis én úgy gondoltam, hogy csak a kommunisták és a
fasiszták gyilkoltak!? – Valamint az U.S.A. támogatta B.N.-t 1803-ban.
Hogyan? Az U.S.A. megvásárolta Louisiana területét B.N.-tól, és így volt pénze,
hogy lerohanja Európát. Ez a tett volt az U.S.A. részéről az első lépés, amivel
beavatkozott Európa belügyeibe: és mindezek után az U.S.A. támogatta V.I.L.t a cár ellen. (Csak kérdezzék meg a Chase-Manhattan bankárokat az 1910-es
évekből.) Az U.S.A. ezen cselekedeteivel támogatását nyújtotta ezeknek a
tömeggyilkosoknak.
Ezek után, az 1930-as években az U.S.A. megint úgy döntött, hogy
„támogatását nyújtja” Európának, és segíti A.H.-t és J.S.-t, továbbá támadást
rendeztek ’Pearl Harbor’ ellen 1941.12.07.-én.
Továbbá: 1949-ben az U.S.A. megint úgy döntött, hogy segíti jó barátját
M.T.T.-t. Egy kommunista rendszert hoztak létre, hogy így jelentősen
lelassítsák Kína gazdasági fejlődését!
Azután, az 1950-es években az amerikaiak az észak-koreaiakat „támogatták”:
továbbá a 1960-as években az „észak-vietnámiakat”: valamint az 1980-as
években segítettek K.A.-nak valamint S.H.-nek és az A.Q.-nak, és S.M.-nek is;
stb., stb., stb.… és így tovább, és így tovább.
Ahogy mindnyájan tudjuk, az U.S.A. tartja a kezében a földgolyó „gyógyszer”
és kábítószer szállítmányait, viszont amikor egy másik szervezet megpróbálja
azt megszerezni, az amerikaiak nagyon bepöccennek. Az U.S.A. szeretné az
irányítása alá venni az A…-i kábítószer-kereskedelmet is.
Az Amerikai Egyesült Államok alkotmánya csak egy blöff: Ebből kifolyólag a
szabadságba vetett hitük úgyszintén egy blöff.
Az U.S.A. volt, és jelenleg is felelős az összes háborúért ezen a földön 1776.
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Július 05.-e óta: ők hozták létre az összes tömeggyilkost. Már épp ideje, hogy
az U.S.A.-t nemzetközi bíróság elé állítsák, ahol válaszolniuk kell mindazokra a
bűncselekményekre, amelyeket elkövettek az emberiség ellen!
Továbbá:  az U.S.A. alkotmányának az alkotmányossága már akkor elévült,
amikor létrehozták.
Az U.S.A. alkotmánya olyannyira álcázva van, hogy az meghaladja bárkinek az
értelmi képességét, vagy mégsem?
Az amerikaiak a földünk „legagymosottabb” népe, együtt az ő vallásos
fanatikusaikkal: Ennek ellenére, mindegyik ’Istenről’? papol, de csak a pénzt
és a háborút imádják.
Ezeknek az embereknek csak a pénz számít, semmi más! –Az amerikai
dolláron a következőket látod: „Bízunk Istenben” vagy ez azt jelenti, hogy
„bízzunk a pénzben”!?
Sajnos senki sem hajlandó bármit is tenni ezen háborús bűnösök ellen, akik a
legnagyobb pusztító erőt képviselik a földön!
Az U.S.A.-t és az ő szerelmetes vallásos fanatikusaikat a következőképpen
tudnám a legjobban ábrázolni! –Legfőképp azért, mert ők mindig elpusztítanak
minden bizonyítékot, hogy így eltüntessék az igazságot a nép elől.
A következő az ő módszerük: ez azt jelenti, hogy idézve: „Ami a legkevésbé
elképzelhető, az a legvalószínűbb, vagyis, amit a legjobban nem hiszünk el az
az igaz.”
Az Amerikai Egyesült Államokban él a legtöbb háborús bűnös:  Az egész
kormányuk népirtó tömeggyilkosokból áll! Hát ennyit az egyenlő jogokról,
egyenlő törvényekről és egyenlő igazságszolgáltatásról, nem?
Sajnos a világ semmit sem változott!
„Mi” ugyanolyan aljasok és barbárok vagyunk, mint megszámlálhatatlan
nemzedékkel ezelőtt! „Mi” semmit sem tanultunk! Ez az, amit „mi” igazán
akarunk?!
„Mi” még mindig kapzsik és gonoszak vagyunk, és „mi” még mindig le akarjuk
igázni a másikat, mintsem megtanulnánk azt, hogyan egyezzünk meg, és
kössünk örök békét egymással!
Az U.S.A. egy kollektivista, szocialista, kommunista, fasiszta, kapitalista és
legfőképp monopolista állam, együtt az ő szerelmetes vallásos fanatikusaikkal,
kábítószer-kereskedőikkel, világbankáraikkal, akik „szarnak” egy nagyot arra,
hogy hány ember döglik meg az ő legbarbárabb, úgymond „félrelépéseiktől”!!
Viszont én úgy gondolom, a legveszélyesebb hatalom az emberiség számára
maguk a monopolisták: Egyáltalán nem számít milyen fajta monopolisták!
Az U.S.A. a világ legaljasabb és legrohadtabb társadalmává vált, amely
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pusztulásért kiált! – Előbb vagy utóbb el fogják pusztítani önmagukat. Az
amerikai felfogás az, ami el fogja őket pusztítani!
Viszont a vallásos fanatikusok legalább olyan gonoszak, mint az amerikai
politikusok!? Ugye?! „Ők imádják ’Istent’?!” De élvezik a gyilkolást!
Legfőképp azért, mert mind a ketten hazudnak: bort isznak és vizet
prédikálnak; csak azért, hogy ezzel megtartsák az örök hatalmukat, és hogy
háborút szítsanak!
A legnagyobb hiba, amit az amerikaiak elkövetnek az az, hogy feltétel nélkül
hisznek abban: a pénz minden, és bármit megvehetnek vele! Az amerikai
politikusok egyetlen hite az öldöklés és a pusztítás!
Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de a pénz nem minden, főként, amikor azt
az igazsággal vetjük össze!
Továbbá:  az igazi tömeggyilkosok a következők: a fegyvergyárosok és kereskedők, a hadsereg, az olaj bandák, a „gyógyszer”- és kábítószerkereskedők, a bankárok és így tovább!
A fentiekben megemlített dolgokat az Amerikai Egyesült Államok kormánya
támogatja és irányítja, valamint az ő szövetségeseik, beleértve az ő vallásos
fanatikus elvtársaikat!
Ne feledjük el azt, hogy az amerikaiaknak óriási szükségük van a vallásos
fanatikusaikra, hogy fojtathassák a soha véget nem érő háborúikat! Számukra
ez egy „kurva” jó üzlet!
Sok elnök van, vagy mondjam úgy, tömeggyilkos?, akik teljesíteni akarnak
néhány bibliai jóslatot csak azért, hogy elhitessék velünk: van ’Isten’?! Vagy
mégsem?
Nagyon sok ember büszkén állítja ezen a földön azt, hogy hisz ’Istenben’?, de
ezek az emberek milliókat végeztek ki ’Isten’? nevében!
Én egyáltalán nem hiszek ’Istenben’?, ennek ellenére nem öltem meg senkit!
Ki a rossz? Te vagy én? Döntsön erről a történelem!
Hát megint ennyit az egyenlő jogokról, egyenlő törvényekről és egyenlő
igazságszolgáltatásról! Ugye?
Az U.S.A., megalapítása óta a végletekig kizsákmányolta ezt a bolygót, és mint
látjuk továbbra is ezt csinálja, legalábbis amíg mi hagyjuk! Ez csak tőlünk
függ!
Épp ideje, hogy átírjuk a történelmet azzal, hogy elmondjuk az igazat az
embereknek!
Most végre hadd beszéljek egy kicsit az ügyemről, hogy miért is „toloncoltak”?
vagyis nem szabad akaratból jöttem haza Magyarországra. De 2001.03.30-án
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perújítás lett elrendelve.
„Ez az ügy kapcsolatban áll a fogva tartásommal: 1997. november 11.-től
egészen a ’végleges kitoloncolásomig’?, vagyis 2000. május 15.-ig, amely
összesen 918 napot vett el az életemből. 2001. március 30.-án perújítást
rendeltek el, és kérelmezhettem az U.S.A.-ba való visszatérésemet: de nem
vágyom vissza!”
„Ha a ’Liberty Federal Savings Bank of Chicago’ és az alelnöke, Ekberg úr
megengedte volna, hogy visszafizessek egy 6900 dolláros mínuszba került
számlát: akkor erről az esetről sohasem írtam volna önöknek: és így, ezt a
könyvet sem írtam volna meg!”
Néhány dolgot átírtam, mert a fönti és a következő dolgokat panaszként
adtam be még annak idején!
„Ha 1996. április 4.-én az úgynevezett ’hatékony halálbüntetést’ és a ’terrorista
ellenes törvényrendeletet’ a szenátus nem fogadta volna el 91/8 arányban,
valamint a képviselők, akik szintén megszavazták 229/191 arányban, akkor a
következőkben leírtak sohasem történtek volna meg velem.”
„Jól emlékszem, amikor ’Janus’ felügyelő a következőket mondta, idézve: ”Mi
nem akarjuk, hogy visszafizesd a pénzt a banknak, mert el akarunk téged
ítélni, és vissza akarjuk toloncolni a „buzi” seggedet oda, ahonnan jöttél!”
Tulajdonképpen emiatt vett az Emigrációs Hivatal őrizetbe, és így több mint
egy évet kellett az ő börtöneikben is letöltenem, holott engem feltételesen
szabadlábra helyeztek: és így körülbelül háromszor többet ültem, mint
amennyit kellett volna, amiatt az úgynevezett, „kényszer alatt bűnösnek vallott
ítélet” miatt.”
„Az úgynevezett hatékony és gyors halálbüntetés és terrorista ellenes
törvényrendelet Amerika-ellenes, nem amerikai, alkotmányellenes, és ez ellene
van a köztársaságon alapuló kormánynak, amelyet törvények kell, hogy
irányítsanak, nem pedig dogmák!” Továbbá, minél tovább éltem az U.S.A.ban, annál inkább ráébredtem arra, hogy ez nem egy köztársaság, hanem
demokrácia, (népuralom)?! Ami azt jelenti, hogy a többség diktál (vagyis a
nép)?! A nép?! Ez a mai Amerika: „Adj a népnek kenyeret és cirkuszt, és
bármit mondasz nekik, elhiszik.”
„Viszont ne feledd:  bármilyen törvény?, amit a többség elfogad,
automatikusan semmissé teszi a kisebbség jogát, hogy szavazzon! – Beleértve
az egyént! Magát az individuumot!”
„Demokrácia (népuralom)? Itt idéznem kell Elbridge Gerry-t, az U.S.A.
alkotmányának egyik alapítóját: –’Demokrácia: a politikai borzalmaknak, úgy
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gondolom a legrosszabb változata’!”
„Mi a Nép”?!
„Igazán?!  Melyik nép?! – A többség? A kisebbség? – Mind a kettő vagy egyik
sem?! – Ugyanis én azt gondoltam: (az én kis buta fejecskémmel) – ’mi a
nép’ – azt jelenti:  a teljes, az egész, a 100%!? – Vagy nem?! – Vagy a ti
értelmezésetek szerint a ’mi a nép’ tulajdonképpen azt jelenti, hogy bizonyos
százaléka támogatja a ti érdekeiteket ahhoz, hogy elfogadjanak egy
’törvényt’?! Mennyire ellentmondó, ugye?! És emiatt nekem úgy tűnik, hogy ez
az úgynevezett,  amerikai alkotmányból kivett mottó: ’A néppel, a népért, a
nép által’ a többség érdekeltségévé vált; amely így hangzik: ’A többséggel, a
többségért, a többség által’. Hát ennyit az egyenlő jogokról, az egyenlő
törvényekről és az egyenlő igazságszolgáltatásról, ugye?!”
„Mi a nép” –a következőket is elkövettük! 1776-tól? Egészen 1866-ig? Sajnos
kilencven évbe telt, hogy az U.S.A. eltörölje a rabszolgaságot! Ebből kifolyólag,
sajnos azt kell mondanom, az U.S.A. rabszolgatartó birodalom volt egészen
1866-ig?! (Valamint egészen napjainkig) és nem egy köztársaság, mint ahogy
ők azt tervezték vagy kigondolták:  És egészen 1920-ig kellett várni a nőknek
arra, hogy szavazhassanak! – Mint ahogy azt mindnyájan tudjuk. Ugyanis az
alapító honatyák számára, kiváltképp a déli „tartományokban” az indiánok, a
rabszolgák és az asszonyok (általában) állatok vagy legjobb esetben
„ősemberek” voltak! Ahogy azt is tudjátok, egy ilyen köztársaság kezdetén
csak! fehér férfiaknak (birtokkal) volt joguk szavazni! Hát ennyit az egyenlő
jogokról, az egyenlő törvényekről és az egyenlő igazságszolgáltatásról!”
Törvény által engedélyezett rabszolgaság!
A XIII. törvénykiegészítés, 1. bekezdés
„Semmilyen formája a rabszolgaságnak nem engedélyezett:  kivéve, amikor
azt büntetésként használják az elítéltek ellen: az Egyesült Államok területén
vagy bármely más helyen, amely a fennhatósága alá tartozik.”
„Az egyetlen ok, amiért ezt előhoztam az az, hogy 1991. december 25.-e óta
az U.S.A. lassan, de biztosan elérte, hogy a világon náluk van a legtöbb elítélt
(minden 100. ember börtönben van!!, aki nem hiszi, járjon utána); csak
egyedül Kalifornia államban több elítélt van, mint egész Európában összesen,
 százalékarányban. Ha a dolgok így haladnak, 10-20 éven belül U.S.A.,
legalább 10%-a börtönbe fog kerülni: és így ők tökéletes ’kiválasztottai’
lesznek
egy
korszerűbb
rabszolgaságnak
azzal,
hogy
a
XIII.
törvénykiegészítést pajzsként használják!” Ezt a lehetőséget és kiváltságot a
monopóliumok ki is használják a „bűnözők” ellen. Hát megint ennyit az
egyenlő jogokról, egyenlő törvényekről és egyenlő igazságszolgáltatásról!
Ugyebár!?”
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„Ez alatt én azt értem, hogy az U.S.A. nem hogy emberibbé, de egyre
embertelenebbé teszi az alkotmányát! Lassan, de biztosan az U.S.A. a világ
legtökéletesebb parancsuralmi rendszerévé fog válni. Természetesen az ő
’vallásos’ szövetségeseikkel!”
Továbbá: az U.S.A. megpróbálja a saját alkotmányát visszapörgetni a
középkorba! – Ez az úgynevezett „hatékony halálbüntetés és terroristaellenes
törvényrendelet” – egy barbár lépés, és egyáltalán nem illik egy civilizált
nemzethez, olyanhoz, mint ez (vagyis az U.S.A.). – Ezért fontoljuk meg, és
próbáljuk megérteni azt, hogy a halálbüntetés nem csak barbár, de idejét
múlta is!
Legfőképp azért mondom ezt, mert ha csak egy! ártatlan embert is
kivégeznek, akkor a Legfelsőbb Bíróság gyilkosságot követ el!! A törvény
nevében?! Vagy csak erkölcsi okokból?! Vagy csak a nép nevében?! Vagy
’Isten’ nevében?! Nem hiszem! – A megbocsátás és a szeretet az örök
bölcsesség! – Az U.S.A. és a fanatikus, vallásos csoportok úgy tűnik, nagyon
messze járnak e nemes bölcsességtől.”
„Időnként az amerikai képviselőház alkotmányellenes dolgokat tesz: (magukat
a képviselőket, szenátorokat, de az elnököt is beleértve) – J. Madison a
következőket mondta:  „Egy olyan nép által létrehozott törvényt, amely
megsérti az alkotmányt, a bírák el fognak törölni!” – J. Wilson a következőket
mondta:  „Maguk a törvények igazságtalanok, értelmetlenek, veszélyesek, és
rombolóak lehetnek: és nem valószínű, hogy annyira alkotmányellenesek,
hogy a bírák elutasítsák e törvények alkalmazását!” – G. Morris a következőket
mondta:  „A legnemesebb polgárok, akik tagjai a képviselőháznak:
elfogadhatnak olyan törvényeket, amit magánemberként szégyellnének!” – J.
Madison oly messzire el mert menni, hogy:  „Még egy király sem olyan
veszélyes, mint egy kormány, amit teljes egészében a képviselőház irányít
(vagyis a nép)!” Nagyon valószínű, hogy ő a népre, a többségre gondolt!”
„Mélyen tisztelt bírák.”
„Nagyon csodálkozom azon, hogy nincs bátorságuk elmondani az amerikai
népnek azt, hogy 1913 vagy inkább 1933 óta az U.S.A.-nak egyáltalán nincs
alkotmánya! – Mint tudják, a ’szükségállapotot’ 1933 óta egészen a mai napig
nem szüntették meg! –Miért nem ismerik el azt, hogy az U.S.A. attól kezdve
egy ’kollektivista, szocialista, kommunista, fasiszta, kapitalista és monopolista’
állam lett! És mindezt az amerikai kormány törvénybe iktatta! Továbbá a
legborzasztóbb döntés, amelyet a Legfelsőbb Bíróság hozott fennállása óta: az
úgynevezett „az abortusz törvényrendelet vagy az abortuszhoz való jog?!”,
amelyet 1973-ban fogadtak el. – Egy ilyen törvénnyel az Egyesült Államok
Legfelsőbb Bírósága engedélyezte több millió meg sem született csecsemő
kivégzését! – „Ők” azóta jóváhagyták a gyilkosságnak ezt a formáját. A mai
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világban dicsőség megölni a meg nem született csecsemőket! – Senkit sem
fognak megbüntetni amiatt! – Viszont engem, egy mínuszba került bankszámla
tartozásért megbüntettek! – Még akkor is, amikor azt vissza akartam fizetni!”
Ez azt jelenti, hogy a pénz az szent, de az élet nem!
„Azért hoztam fel az abortusszal kapcsolatos ügyet, mert szeretném, ha
mindnyájan megértenék azt, egy ilyen törvény dicsőíti a tömegmészárlást: Ha
önök közül bárkiben maradt egy csepp tisztesség, akkor jobb lenne, ha
átgondolnák, milyen törvényeket hagynak jóvá: És így, az én esetemben az
emigrációs törvényeket!”
„Alkotmányos-e az, ha valakit (engem) egy elszigetelt cellában tartanak a
végtelenségig?! – Ahogy én látom ezt az egészet, az U.S.A.-ban bárkit, aki
igazat mond, azt ellenségnek, hazaárulónak vagy terroristának tartják?! – Az
emigrációs törvények miatt az önök, mélyen tisztelt bírák feladata és
felelőssége, hogy helyre állítsák az Amerikai Egyesült Államok alkotmányát, és
ne okozzanak több kárt benne! – Az Egyesült Államok szégyene az, hogy olyan
törvényeket hoztak, amelyekkel ártatlan embereket deportálnak!”
„Sohasem fogom elhagyni ezt az országot szabad akaratomból, mint egy
deportált, mivel engem folyton egyik fogházból a másikba hurcolásznak:  ez
pontosan ugyanolyan, mintha egy stukkert szegeznének a fejemhez:
 tulajdonképpen az Amerikai Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága
’kényszerhelyzet’ elé állított!”
„Ennyit az egyenlő jogokról,
igazságszolgáltatásról! Nem?”

egyenlő

törvényekről

és

egyenlő

„Engedjétek meg, hogy jellemezzem önmagam: én sohasem voltam
semmilyen politikai, vallási vagy katonai szervezet tagja egész életemben, és
soha nem is leszek! – Legfőképp azért, mert én mindig alkotmánypárti,
semleges és individualista voltam, vagyok, s leszek: – és hiszek a tökéletes,
szabad kereskedelemben! – Viszont mindezeket a dolgokat logikus
törvényekkel és jogokkal kellene szabályozni, nem pedig dogmákkal,
amelyeket ’egyesek’ ránk erőszakolnak! – Éppen ez az oka annak, hogy én
mindig elleneztem, ellenzem, és ellenezni fogom az összes kollektivista,
szocialista, kommunista, fasiszta, kapitalista valamint monopolista államot,
rendszert: mert mindezek a kormányok, parancsuralmi rendszeren alapulnak,
amelyek teljes mértékben figyelmen kívül hagyják az egyén elidegeníthetetlen
jogait!” (Magyarul: köpnek rá!)
„Engem más államban még sohasem vádoltak semmilyen bűncselekménnyel:
– És soha semmilyen okból nem voltam erőszakos senkivel:  Valamint
sohasem voltam részeg, sohasem dohányoztam, és nem használtam
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semmilyen kábítószert egész életemben: – Végezetül pedig, én soha
semmilyen okból nem használtam semmiféle fegyvert, és nem is fogok! – A
fentiek tisztán mutatják azt, hogy teljes mértékben idegenkedem mindazon
dolgoktól, amik engem vagy másokat sérthetnek!”
Sajnos 2004. március 22.-től – a meleg ügy óta – az itteni igazságszolgáltatás
is aljas és kegyetlen, valamint individuum ellenes, és koncepciós perekkel
teszik tönkre az életem!”
„Röviden a tanulmányaimról.”
„Hat éves korom óta egészen mostanáig nagyon sokat tanultam a természetés politikai tudományokról, mindazon dolgokról, amelyek tisztán tükrözik
földünk történelmét: – És nem azt, amit módszeresen és aljasan
meghamisítanak! Szintén tanultam világirodalmat, képzőművészetet, valamint
klasszikus zongorairodalmat akadémiai szinten: ezen kívül még tanultam
teológiát, pszichológiát, csillagászatot, nyelveket, közgazdaságtant, valamint
ingatlan közvetítést is: és 1982 óta írok egy több részből álló könyvet: 1999.
Július 4.-től pedig a világ legösszetettebb és legbonyolultabb operáját kezdtem
el komponálni.”
„Röviden a hét nyelvről, amelyet beszélek.”
Magyar
~200 000 szó.
Angol
~150 000 szó.
Orosz
~5 000 szó.
Olasz
~5 000 szó.
Német
~5 000 szó.
Latin
~5 000 szó.
Spanyol
~2 000 szó.
Viszont egyáltalán nem számít, hogy mennyit tudok, egyre többet és többet
szeretnék tudni, kiváltképp az igazat!
„A fentiekben foglaltak ellenére egyáltalán nem hiszek ’Istenben’! – Reméljük,
egyszer eljön az az idő, amikor az ’Isteneket’? bíróság elé állítják az emberiség
ellen elkövetett, kimondhatatlan bűnökért és borzalmakért: ugyanis, amikor
egy terrorista vagy terroristák embereket ölnek, azt mi bűncselekménynek
hívjuk! – Viszont, amikor maga az állam hajt végre terrorista mészárlásokat,
azt mindenki természetesnek veszi, még akkor is, amikor polgári lakosok a
célpontok! – Hasonlóan ahhoz, ami Hirosimában és Nagaszakiban történt!? –
(Viszont, amikor természeti katasztrófák történnek, akkor senkit sem
hibáztatnak!) – Hát ennyit az egyenlő jogokról, egyenlő törvényekről és
egyenlő igazságszolgáltatásról!! – Garantálom, hogy egyetlenegy elnök sincs
ezen a földön, aki igazán hisz az ő drágalátos ’Istenében’?: – annak ellenére,
hogy olyan nagy áhítattal járnak templomba stb. stb. stb. stb. stb.: viszont a
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történelem azt mutatja nekünk egészen a mai napig, hogy mindazok, akik
hittek ’Istenben’?, azok ölték meg a legtöbb embert! – Mennyire ellent mondó,
ugye?! – Továbbá, megölni egy embert legalább akkora bűn, mint elpusztítani
az egész világot! –Végezetül, a diplomaták „fehér-kesztyűs” terroristák,
tömeggyilkosok, népirtó elmebetegek és háborús bűnösök! Ennek ellenére ti, a
nép imádjátok őket!” Ők a sztárok! Isten kiválasztott gyermekei. Ne feledjük
megemlíteni Sztálin (Roosevelt „jó” barátjának) híres mondását: „Egy ember
halála tragédia – egy millió ember halála statisztika”
„Továbbá, hadd beszéljek megint az ügyemről: – Tisztán emlékszem arra,
amikor a „Liberty Federal Savings Bank” alelnöke a következőket mondta
nekem 1997. November 7.-én, idézve őt:  „Nem kell visszafizetned a pénzt,
mert mi veszteségként könyveljük ezt el, és hozzáadjuk a nemzeti
adóssághoz!”
„Viszont az Egyesült Államok ennek ellenére 100 000 dollárt pazarolt az
ügyemre ahelyett, hogy megengedték volna, hogy visszafizessem azt a 6 900
dollárt a banknak! – Hadd ismételjem megint önmagam: – ’Ennyit az egyenlő
jogokról, egyenlő törvényekről és egyenlő igazságszolgáltatásról’! – Az én
meglátásom szerint, az Egyesült Államok legnagyobb ellensége, legnagyobb
hazaárulója és legnagyobb terroristája maga az Egyesült Államok!”
„Valamit Illinois államról”:
„Mely állam megengedte a helyi megyei fogháznak, a ’C.C.D.O.C.’-nek, hogy
megsértse az én – mint fogva tartott – polgári és emberi jogaimat: – azzal,
hogy tudatosan, módszeresen és aljas módon megengedték erőszakos
csoportoknak és bandavezéreknek, hogy bántalmazzanak engem a szexuális
hovatartozásom miatt, és hogy gyötörjenek dohányfüsttel, amire én nagyon
allergiás vagyok!”
„Egy kicsit a Bevándorlási Hivatalról”:
„Mert ’ők’ nem engedték meg, hogy elolvassam törvényrendeleteiket és
szabályaikat, hogy tisztában legyek a jogaimmal, amikor őrizetbe vettek: –
ebből kifolyólag a következőt írtam az összes iratra – a nevem mellé: ’kényszer
alatt’ (k.a., angolul u.d. under duress) –, amelyet az őrizetbe vételemkor adtak
nekem. Mindkét határőr nagyon udvariatlanul bánt velem az őrizetbe
vételemkor!”
„A lakás tulajdonosról röviden”:
„Aki átkutatta a lakásomat a kilakoltatásom előtt, és aki tulajdonképpen 50
000 dollár értékű személyes holmit és vagyontárgyat vitt el tőlem, és ezek
után még hat hónapon keresztül használta a három telefonvonalamat!”
„Továbbá”:
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„Ebben a helyi megyei fogházban, C.C.D.O.C.-ben körülbelül öt kilót fogytam,
55-ről 50-re.  Rettenetesen fáradt voltam, zavart és zaklatott, és nem
akartam semmi mást, csak befejezni ezt az egész ügyet, és elmenekülni arról
a rettenetes helyről:  Tudod, börtönben kell lenned ahhoz, hogy megértsd mi
is az!  Nem csak azért, mert egy bűncselekménnyel vádoltak, de azért is,
mert ki nem állom a cigarettafüstöt, és mert teljesen más a szexuális
beállítottságom (homoszexuális), ezért mindezen dolgok az életemet
elviselhetetlenné tették! Nem volt más választásom, mint ’kényszer alatt’
bűnösnek vallani magam!”
„Valamit az előítéletről”:
„Mivel egy ’állítólagos ítéletet’, és ennek az ítéletnek a túlzott kinagyítása
miatt, egy összevont büntetést, amely 32 hónapból állt, több mint duplájára
növeltek, 68 hónappá, hogy így még rosszabb színben tüntessék fel az
ügyemet, mint amilyen valójában?!” – Bármilyen bűncselekmény miatt
kiszabott büntetés, még akkor is, ha semmi köze sem volt erőszakos tetthez,
természeténél fogva követni fog téged az életed végéig! – Ebből kifolyólag
hátrányos helyzetbe kerülsz! – Mivel téged ezen előítéletek természeténél
fogva bírálnak a deportálásod folyamán, az Emigrációs Hivatalnak ily módon
kifejtett következtetése alkotmányellenes!
„Valamit a hátrányos megkülönböztetésről”:
„Mivel egy ’állítólagos nemzeti eredet’ az, amit okként hoztak fel a tárgyaláson:
 és emiatt, ha ez egy polgári bíróság, ahogy állítják magukról, akkor ott
bármilyen ’nemzeti eredettel’ szükségtelen előállni:  még akkor is, ha ez az ő
kötelességük deportálási ügyekben.  Legfőképp azért, mert őszerintük a
bűncselekmények a polgári bíróságra tartoznak! – Továbbá:  az ’idegen’
(ahogy mondják rólunk),  jogosult ugyanazt a védelmet kapni, mint egy
amerikai állampolgár az Egyesült Államok alkotmánya alapján! – Mint ahogy
tudjátok, a deportálás az nem egy védelem:  Ezt úgy kellene hívnunk, hogy
hátrányos megkülönböztetés! – Továbbá:  mivel Illinois állam egy
feloszthatatlan része az Egyesült Államoknak, ebből kifolyólag, természetesen:
a nemzeti és állami törvényeknek együtt kellene működniük! – Ebből kifolyólag
az V. törvénykiegészítést nem kellene megtiltaniuk! – Az önvédelemhez való
jogot kell érvényre juttatni! – Legfőképp, és csak azért, mert nemzeti vagy
állami érdekek kell, hogy irányítsák az alkotmányos kiváltságot, hogy
megvédjék az állampolgárok vagy ’úgymond állampolgárok’ érdekeit, ahogy
írva vagyon!” – Valamint a nemzet (ebben az esetben, a szövetségi kormány)
nem avatkozhat bele az állami rendőrhatalom irányításába! – „A polgárok vagy
az ’úgymond polgárok’ kiváltságai és védettségei körülhatároltak!” – „Bármiféle
szélsőséges büntetés alkotmányellenes!”
„Az adósok szabadon bocsátását, és kártérítést javasolt Jackson! ’Habeas
Corpus’ –’a Habeas Corpus kivételes kiváltsága ne legyen felfüggesztve’:
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’hacsak forradalom vagy megszállás nem fenyegeti a társadalom biztonságát’!
Ebben a pillanatban, van valamilyen megszállás vagy forradalom az országon
kívül vagy belül?!” (a 90-es évek végén nincs!)
„Magát az alkotmányt, úgy gondolom, a legfelsőbb törvényként kellene kezelni
az U.S.A.-ban. – Továbbá, ennek az átfogó törvény minden rendelkezésének
egy kis története van; amelyet meg kell értenünk, mielőtt ennek a rövid és
nagyon aprólékos nyelvezetnek az alkalmazását megérthetnénk vagy
méltányolhatnánk!” – „Meg kell, hogy védjük az egyént, valamint az ő életét,
szabadságát és vagyonát!” – „Védeni kell őt (az egyedet) a hatalomtól, vagyis
az ’ő’ szolgálóitól a képviselőházban, a kormány az nem az egyed, az ember
vagy a nép ura, mint ahogy a királyok és diktátorok idején volt, inkább a
szolgálója! – Viszont egy kormány sem uralkodik így ezen a földön!”
„A köztársaság alapító honatyái?! Ugyanúgy rettegtek a politikai pártok
túlkapásaitól, mint ahogy rettegtek királyoktól, császároktól és diktátoroktól!”
„Emlékezzünk: bárhol, ahol érdekeltsége van egy hatalomnak, hogy rosszat
tegyen (írta Madison Jeffersonnak 1788-ban), a rosszat általában ugyanúgy
készek megtenni egy hatalmas és befolyásos párt élén, mint egy hatalmas és
befolyásos herceg, király, császár vagy diktátor uralma alatt!”
„Maga a kormány nem az állam gyülekezete, hanem az egyéné!”
Biztos vagyok abban, hogy mindnyájan ismerik a következőket:
„Teljes szívemből esküszöm és fogadom azt, hogy a legmélyebb hittel fogom
végezni az Amerikai Egyesült Államok elnökének munkáját, valamint a legjobb
tudásommal és képességemmel fogom őrizni és védeni az Amerikai Egyesült
Államok alkotmányát!”
Viszont, egyik elnök sem követte az alkotmány valós mondanivalóját!
„A legfeltűnőbb ellentmondás ebben az esetben, 1919-ben történt: amikor is
Woodrow Wilson 1919. június 28.-án Párizsban tárgyalt: (pontosan öt évvel
azután, hogy az ausztriai főherceget és feleségét Gavril Princip
kivégzésszerűen agyonlőtte; egy boszniai szerb, aki tagja volt az úgynevezett
’Fekete Kéz’ terrorista csoportnak, és akiket a ti drágalátos nyugati barátaitok
támogattak) lezárva a háborút és összeállítva egy ’Nemzetek Ligája’-szerű
irományt, amit a szenátus elé terjesztettek:  Viszont, a szenátus úgy
gondolta, hogy ez az ’iromány’ tulajdonképpen abból áll, hogy hozzanak létre
egy nemzetközi kormányt:  ugyanis ez azt jelenti, hogy az U.S.A. háborút
indíthat voltaképp bárki ellen anélkül, hogy engedélyt kérne a képviselőháztól:
 és kötelezné a nemzetet olyan kiadásokra, amelyet a képviselőház nem
valószínű, hogy rendelkezésre tudna bocsátani:  és feláldozná a nemzet
szavazati jogát, valamint eltörölné a legfontosabb alkotmányos jogainkat!”
(Pontosan ez az, ami most az Egyesült Államokban történik; bel- és
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külpolitikában egyaránt!)
„Így a szenátus a következőképpen döntött: jóváhagyják a szerződést, de
különböző kikötésekkel és értelmezéssel:  A szenátus azzal a joggal
hatalmazta fel a képviselőházat, hogyha szükséges, kilépjen a Nemzetek
Ligájából, és hogy maga a képviselőház legyen az egyetlen bírája annak, hogy
eleget tettek-e a kötelezettségeiknek:  és a képviselőház visszautasította
bármiféle felelősség és kötelezettség elfogadását, hogy megőrizze a Nemzetek
Ligája területi és politikai függetlenségét, valamint visszautasította a hadsereg
és a tengeri flotta bevetését, hacsak a képviselőház nem találná helyesnek: a
képviselőház szintén elutasított bármiféle mandátumot vagy gyámságot más
nemzetek fölött kivéve, ha a képviselőház másként nem határoz:  A hazai és
politikai kérdések kizárólagos döntési jogát fenntartotta az Egyesült Államok
kormánya számára:  és elutasította a döntőbíróság vagy a Nemzetek Ligája
tanácsának „hosszú ideje elfogadott külpolitikáját”, amelyet mindenki úgy
ismer, mint a Monroe „elmélet”: (Elszigeteltségi politika)!
 Mindezek után, az amerikaiak jobb, ha tudomásul veszik azt, hogy nem ők a
világ urai, hanem csak egy része annak, mint bárki más!
„IV. törvénykiegészítés”
„Az emberek azon jogát, hogy saját házuk, iratuk és ingóságuk biztonságban
legyen, indokolatlan házkutatással és lefoglalással nem lehet megsérteni, és
elfogatóparancsot sem lehet kiadni csak akkor, ha elég bizonyíték áll
rendelkezésre’?’, amelyet hivatalos iratnak kell igazolni, és ennek az iratnak
részletesen tartalmaznia kell az átkutatott hely, az őrizetbe vett személy, és a
lefoglalt dolgok leírását!” – Viszont a bűnvádi ügyek során, amelyekkel engem
megvádoltak, egy őrizetbe vétel sem volt megfelelő módon végrehajtva, a IV.
törvénykiegészítés alapján:  és mindazokat az úgynevezett ’kézzel fogható’
bizonyítékokat, csak hetekkel, hónapokkal az őrizetbe vételem után használták
fel ellenem!
Valamint: csak a további írásaimból és feljegyzéseimből lesztek képesek
megérteni, hogy miről is van szó!”
„Az alkotmány védelme nem csak a lakott házig terjed (mondja Cooley), – de
az kiterjed magára a személyre és az irataira is, bárhol is legyenek azok:
Jogosan feltételezhetjük, hogy minden embernek lehetnek titkai arról,
hogyan üzletel vagy lehetnek családi titkai, esetleg titkos társadalmi
kapcsolatai, amelyről könyvei, iratai, levelei, újságjai vagy magazinjai
tanúskodnak; és amely törvényesen nem tartozik a tömegre vagy a tömegből
bármely személyre, akivel vitában áll: és még ha ezek a titkok szégyenteljesek
is, akkor is az ő titkai:  és azok megfelelő ok nélkül nem hozhatók napvilágra:
 Ezen felül, éppoly könnyű egy házkutatást felületesen elvégezni, és ezáltal
néhány bizonyítékot eltüntetni, amely segítheti a vádlottat, mint amilyen
könnyű bizonyítékot találni ellene, ami kárt okozhat neki, és így az
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állampolgárnak (mint egy állampolgárnak) ugyanolyan szüksége van a
védelemre az egyik részről, mint a másikról!” Épp emiatt az Illinois állam
legfelsőbb bírósága helyt adott panaszomnak és így 2001. március 30.-án per
újrafelvételt javasolt: - Kérhettem volna az U.S.A.-ba való visszamenetelem,
de nem tettem!
„Maga az ’állampolgár’ elnevezés ebben a törvénykiegészítésben csak egy
kifejezés arról az úgynevezett ősi állampolgársági szokásról, amely csak azokra
tartozik, akik ott születtek! – Az ’idegen’ hűséggel tartozik annak az államnak,
ahol lakik, és így az ottani törvénykezés fennhatósága alá tartozik!”
„Semelyik államnak sincs joga olyan törvényeket hozni és alkalmazni az
U.S.A.-ban, amelyek megsértik az állampolgár vagy az ’úgymond állampolgár’
kiváltságait és védettségét!”
„Az ’idegennek’ ugyanolyan joga van a szabadsághoz, birtokhoz, és a
törvénynek ugyanazt a védelmét élvezni, mint egy ott született
állampolgárnak!  Ugye?!”
„Egy polgártól sem tagadhatják meg azt, hogy a törvények egyenlő védelmet
biztosítsanak számukra a törvénykezés fennhatósága alatt! – De ez az állítás
nem akadályozza meg az indokolatlan megkülönböztetést, egészen addig,
amíg egy osztályon belül mindenkit egyformán nem kezelnek: –Ennek a
záradéknak a tervezetét azért alkották meg így, hogy ’megakadályozzák
bármely személy vagy társadalmi réteg véletlenszerű kiszúrását, úgy mintha az
egy különleges személy lenne, és ezáltal megkülönböztessék őket, és
ellenséges törvényeket hozzanak ellenük’! – Az új emigrációs törvények mind
ellenségesek az elítéltekkel szemben?, és megkülönböztetésben részesítik őket
annak ellenére, hogy ők az ’őshonos állampolgárok’ vagy ’úgymond
állampolgárok’!  Ez a véleményem az Amerikai Egyesült Államok
alkotmányának lerombolásáról!”
„Nem volt más választásom, mint kényszer alatt aláírni az útlevelet! –
Legfőképp azért, mert az U.S.A. kimondhatatlan erőszaknak tett ki!” Nem a
szabad akaratomból!
 Hogy még egyszer tisztán kifejezzem magam; semmit sem írtam alá saját
akaratomból! Meg kell értenetek azt, hogy amikor az ember börtönben van
akkor, semmit sem csinál szabad akaratából! – Semmit sem csinálhat, amit
szeret! – Ugyanis folyton megmondják, hogy mit tehet, és mit nem! – Senki
ezen a világon nem tudja elképzelni, hogy milyen börtönben lenni! –
Manapság az a divat az U.S.A.-ban, hogy az ember automatikusan bűnös,
egészen addig, amíg ártatlannak nem találják! – Nem úgy, mint a ’régi szép
időkben’, amikor ártatlan volt mindaddig, amíg bűnösnek nem találták! – Hát
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egyenlő
jogokról,
igazságszolgáltatásról! Ugyebár?”

egyenlő

törvényekről

és

egyenlő

Amerikában van egy mondás, amely így hangzik: – „Ne bízz a külföldiekben!”:
Valóban?! Erre csak ezt tudom mondani: – „Ne bízz az amerikaiakban, higgy
nekem.” Ne feledd: én már jártam ott: én tudom! Mindezek után, hadd
mondjak még néhány dolgot a ti drágalátos Amerikátokról; a világ
legtökéletesebb parancsuralmi rendszeréről!
„Emlékezz! Amikor az amerikaiak lebombáztak bárkit: azt mindig ’igazságosan’
tették, teszik és fogják tenni?! Legalábbis ők ezt hiszik! – Vagy mégsem?! – De
amikor az amerikaiakat bombázzák valamilyen oknál fogva, azt ők
felháborítónak találják! – Hát ennyit az egyenlő jogokról, egyenlő törvényekről
és egyenlő igazságszolgáltatásról!” – Az állam által támogatott terrorizmust
elfogadjuk! – De az egyéni terrorista cselekedetet gyilkosságnak hívjuk:
továbbá, akik győznek, azok hősök, akik vesztenek, azok terroristák!”
„Mindezek után; Hirosima és Nagaszaki egy háborús bűn volt, egy olyan
terrorista cselekedet, amit az U.S.A. hajtott végre! Ugyebár?” Truman elnök
egy terrorista volt, az U.S.A. terrorista elnöke. Halála után is meg kell hogy
vádoljuk a volt elnököt, Trumant!”
„Természetesen a világ mindig a tudósokat hibáztatja minden szörnyű tettért;
 Viszont az én véleményem szerint az igazi bűnösök a dollár milliárdosok stb.
És kedvenc bábúik a politikusok, akik mind háborús bűnösök és
tömeggyilkosok! – Akiket bíróság elé kellene állítani! Amit ma az amerikai
kormány csinál, sokkal rosszabb, mint amit az összes többi, előző velejéig
romlott kormány tett! – Természetesen az amerikaiak a következőt mondják: –
„Fel is út, le is út, ha nem tetszik, elmehetsz”!
„Ne feledd: amikor egy ’kis ember’ kicsit hibázik, az Amerikai Egyesült Államok
igazságszolgáltatása azt óriási bűnnek tünteti fel! – De amikor egy ’nagy
ember’ óriásit hibázik, azt semmisnek nyilvánítja!”
„Ezek az új törvények az U.S.A.-ban tökéletes módok vagy még inkább jó
kifogások arra, hogy embereket vádoljanak meg, ügyüket megtárgyalják, és
bárkit elítéljenek, bármilyen okból kifolyólag, bármilyen vád alapján, akiket az
Egyesült Államok kormánya félre akar állítani! – Ilyen államvezetés milliókat
fog börtönbe juttatni, rabszolgamunkára kényszeríteni, és emberek kivégzését
végrehajtani!”
„Jusson eszünkbe az is! – az Amerikai Egyesült Államok külpolitikájának van
egy aranyszabálya:  Amikor az U.S.A.-nak nincs ellensége, akkor létrehoznak
egyet! – Mert ez az ő ’túlélési’ politikájuk! – Az egész történelmük háborún
alapszik, és ebből kifolyólag háborús bűnöket követnek el, mert ez az ő igaz
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’én’-jük! – Az amerikaiak imádják a háborút! – Ez tartja őket életben! –
Azonban, az ilyen életvitel nem fog örökké tartani! – Ugyanis amikor az
amerikai gazdaság bajban van, szítanak egy ’kis háborút’! – Ők (az amerikai
kormány) mindig kitalálnak valamit, hogy megindokolják a háborúikat:
legtöbbször úgy, hogy minden bizonyítékot eltüntetnek, vagy csinálnak! – Ők
értenek a legjobban ahhoz, hogyan kell hazudni! És képesek azért bármit
megtenni! És el merészelnek menni oly messzire, hogy ’Isten’? nevét
használják a pénzükön, mondván ’Istenben bízunk’. (’Isten’ egyenlő pénz.)
’Pénzben bízunk’! Amerikában egyetlenegy ember sincs, aki hisz ’Istenben’?! 
Ugyanis, ha ők valóban hinnének benne, akkor sohasem választanának olyan
kormányt, mint amilyen nekik van! – Az amerikaiak agymosottak, és állandóan
be vannak lőve! – Az egész életük egy korlátlan hitelkeretre épül! –
Általánosságban semmijük sincs: – A lelküket is eladták: – Az amerikaiak
érzéketlenek, érzelem szegények, hidegek és gonoszak! – Mintha
programozott robotok lennének!
„Szodoma és Gomorra története tündérmesének tűnik, a mai Egyesült
Államok borzalmas dolgaival összehasonlítva! Az amerikaiak olyannyira
hiszékenyek és rosszul informáltak mindazon emberekről, akik az Amerikai
Egyesült Államok területén kívül élnek, hogy ott tartózkodásom alatt,
egyszerűen nem akartam elhinni a tudatlanságukat!” Az átlag amerikai azt
hiszi, hogy egy európainak az életszínvonala, még mindig valahol a XIX.
századi ember szintjén van! „Az átlag amerikai semmit sem tud a bolygónk
történelméről: semmit! – Emiatt van az, hogy bárhova is beteszik a lábukat,
káoszt és zűrzavart okoznak! – Az úgynevezett ’nyugati civilizáció’, legfőképp
az U.S.A. felelős a jelenlegi problémákért!”
„Egyszer, remélem mihamarabb, a Nemzetközi Bíróság a világ összes?
kormányfőjét beidézi, hogy válaszoljanak a bírák mindazon emberi jogok
megsértésével kapcsolatos kérdéseire, amelyeket az emberiség ellen követtek
el! – Már épp ideje volna, hogy ezt megtegyék!” Amíg nem teszik meg, addig a
nemzetközi bíróság a fent megnevezett tömeggyilkosok kollaboránsai! Eljött a
leszámolás ideje!
„Az U.S.A. egy római birodalom! Mint mindnyájan tudjuk, a sas nem a szeretet
és a béke szimbóluma, hanem a zsarnokságé, az újragyarmatosításé, a
kizsákmányolásé és a teljes pusztulásé! Hát ez az U.S.A.! –Bárhova is mennek,
teljes pusztulást hagynak maguk után: cigarettát, alkoholt, mérgező
gyógyszereket, kábítószereket, ’rock and roll’-t, gyermek pornográfiát,
erőszakot és bármit, ami mérgezi az embereket (testileg és lelkileg); főleg
olyat, ami elpusztítja és megmérgezi a természetet!”
„Hadd idézzek Gibbonstól:  ’A római birodalom hanyatlása és bukása’ című
könyvből:  ’A polgári kormányok, első beiktatásuk alkalmával olyan önkéntes
szövetségek, amelyek kölcsönös védelemre jöttek létre:  Ahhoz, hogy elérjék

~ 26 ~
a kívánt eredményt, feltétlenül fontos, hogy minden egyén megértse, alá kell
rendelnie saját véleményét és cselekedeteit, a többség döntésének!’ – Hát ez!
 érvényes a mai Amerikára!” Vagy nem?
„Eskü”!  amit minden megválasztott vagy jelölt polgári és katonai hivatalnok
letesz! –„Ünnepélyesen esküszöm arra, hogy az Amerikai Egyesült Államok
alkotmányát támogatni és védeni fogom minden ellenséggel szemben, legyen
az külföldi vagy hazai, valamint igaz hittel és hűséggel szolgálom azt; én, ezt a
kötelezettséget szabad akaratomból teszem, bármiféle hallgatólagos fenntartás
vagy hátsó szándék nélkül, és esküszöm, hogy azt a hivatali munkát, amelyet
éppen átvenni készülök, őszinte hittel fogom elvégezni, Isten engem úgy
segéljen!” ’Isten’ nevét egy esküben használni a legundorítóbb dolog
legfőképp azért, mert egyetlenegy ember sem hisz benne! – Mert ha ők
valóban hinnének ’Istenben’, akkor sohasem tettek volna ilyen esküt!”
„Az Amerikai Egyesült Államok kormányának százszor több hatalma van az
emberek fölött (természetesen a saját alkotmányukat pajzsként felhasználva),
mint az összes kollektivista, szocialista, kommunista, fasiszta, kapitalista és
monopolista államnak: –Hát ennyit az egyenlő jogokról, egyenlő törvényekről
és egyenlő igazságszolgáltatásról!” Az U.S.A. oly sokat hazudott nekünk, hogy
emiatt át kell írnunk a történelmet, hogy megértsük az igazat, amit 1776 óta
eltitkoltak előlünk!”
„Hadd idézzem ezt J. F. Kennedytől, az 1961-es elnöki beiktató beszéde
alapján: – Az eredeti szöveg már nem passzol! – Emiatt egy kis változtatást
hajtottam végre! – Lássuk; ’A világ hosszú történelme folyamán, csak nagyon
kevés egyénnek adatott meg az a szerep, hogy megvédje a szabadságot
legsötétebb óráiban. Én nem hátrálok meg e felelősség elől, – inkább
szembeszállok vele! Nem hiszem, hogy bármelyikünk helyet cserélne más
emberekkel vagy nemzedékkel… És így kedves embertársaim, ne azt
kérdezzétek, hogy mit tehet a világ értetek, hanem azt, hogy ti mit tehettek a
világért; kedves világ-polgártársaim, ne azt kérdezzétek, hogy Amerika mit fog
tenni értetek, hanem azt, hogy mi együtt mit tehetünk az emberi
szabadságért. Végezetül, legyetek Amerika polgárai vagy világpolgárok,
ugyanazt a szívós kitartást kérd tőlünk, mint amit mi kérünk tőletek. Tiszta
lelkiismerettel az egyetlen biztos jutalmunk –bízzuk a történelemre tetteink
elbírálását , hogy haladjunk előre, és így kormányozzuk ezt a földet, amit mi
annyira szeretünk… azzal a tudattal, hogy itt, ezen a földön Isten munkáját
magunkévá kell tennünk.’” – A fentiekben említett beszéd
semmibe veszi az egyént!
„Vannak idők és pillanatok, amikor mindnyájunknak azt kell mondani, hogy
soha többé!”
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„A mai U.S.A. a római birodalomra emlékeztet a császárok uralma alatt! – A
képviselőház tagjai, a szenátus, az elnök éppúgy velejéig romlott, mint az
egész kormány! Az amerikaiak általában hajlandóak bármit megtenni ’a’
pénzért; még a nagyra becsült alkotmányukat is föláldoznák érte! – Az a
’bizonyos’ támadás az Amerikai Egyesült Államok ellen, azoknak állt
érdekében, akik a háborút választják a béke helyett! – ’Ők’ a
legkörültekintőbben tervelték ki azt a támadást, hogy soha semmiféle
bizonyítékot ne találjanak! – Az amerikaiak jobb, ha tudomásul veszik azt is,
hogy az úgynevezett: ’fel is út, le is út’ módszer, soha többé nem járható út a
számukra! – Nekik is csakúgy, mint nekünk megegyezésre kell jutni! – Sajnos
nincs más kiút! – Az U.S.A.-nak meg kell változnia, mielőtt a világ változtatja
meg őket!” – Ugyanis az amerikaiak mindenki mást ’lenáciznak’, pedig
valójában ők a nácik saját maguk! „Mielőtt befejezem ezt a ’kis’ bevezetést,
hadd mondjak még néhány szót a szülőhazámról, Magyarországról. – KözépEurópának ezt a részét már oly sokszor megbüntették az úgynevezett: 
’nagyhatalmak’, hogy az emberiség történelmében semmivel sem lehet
összehasonlítani azokat a borzalmakat, amiket velünk tettek! – Ezek a
’nagyhatalmak’ oly sok hibát követtek el az úgymond:  ’önrendelkezéssel’
kapcsolatban: – ugyanis számukra az ’önrendelkezés’ azt jelenti: ’fel is út, le is
út’!! – Maga az ’önrendelkezés’ olyannyira szent és drága dolog, hogy ezekből
az úgynevezett ’nagyhatalmakból’ egyetlenegynek sincs joga ezzel játszani! –
Ősrégi államokat millió darabra szabdaltak szét ezek az úgynevezett
’nagyhatalmak’? – az igazságszolgáltatás nevében? – Mesterséges államokat
hoztak létre háborúk nélkül! Hát ennyit az egyenlő jogokról, egyenlő
törvényekről
és
egyenlő
hazugságszolgáltatásról
–
óh,
bocs:
igazságszolgáltatásról! – Ahogy mindnyájan tudjuk a győztesek hősöknek
kiáltják ki magukat: de a veszteseket terroristáknak becézik! – Csak azért,
mert ők az egyenlő jogokért és önrendelkezésért harcolnak!?”
„A következőkben hadd hasonlítsam össze az Egyesült Államokat
Magyarországgal! Az összehasonlítás eredménye egyesek számára meglepő
lesz!”
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Magyarország

U.S.A.

Százalékarányban Magyarországnak több Nobel-díjasa van, mint az U.S.A.nak.
Magyarország nemzeti adóssága:
Az U.S.A. Nemzeti adóssága:
20 000 000 000 000 HUF
$18 000 000 000 000
2 000 000 HUF személyenként
$60 000 személyenként
Ennek ellenére az amerikaiak nem élnek 6-szor jobban, mint mi magyarok.
Magyarországon az emberek kb.
90%-ban tulajdonosok abban, amijük
van, a másik 10% jelzálogosított vagy
más!

Viszont az U.S.A.-ban az emberek kb.
10%-ban tulajdonosok abban, amijük
van, a másik 90% jelzálogosított vagy
más!

A fentiekben említettek azt igazolják, hogy az úgymond ’amerikai gazdagság’
korlátlan hitelkeretre épül; ugye?!
Továbbá:
Egy dollár vásárlóértéke
Magyarországon egyenlő

négy dollár vásárlóértékkel
az U.S.A.-ban.

A mi átlag évi jövedelmünk, egy főre
kb. 10 000 dollár, amely

egyenlő 40 000 dollárral évente, egy
főre az U.S.A.-ban.

Mielőtt tovább mennék, hadd beszéljek a következőkről is.
Az alap ideológia Magyarországon;
a szeretet!

Az alap ideológia az U.S.A.-ban;
a pénz!

Magyarország lakosságának 10%-a
’gyógyszer’- és kábítószerfüggő!

U.S.A. lakosságának 90%-a
’gyógyszer’- és kábítószerfüggő!

Egy átlag középiskolás intelligencia szintje Magyarországon magasabb, mint az
U.S.A.-ban.
A fentiekben említettek csak egy töredéke az összehasonlításnak.
– Azonban még egy-két dolgot felsorolnék: Magyarország a világ tíz legjobban
oktatott, és az olimpiai játékokban a tíz legjobban szereplő nemzete közé
tartozik!
Hadd mondjak még néhány dolgot a mi meggyötört nemzetünkről: – Viharos
történelmünkben az úgynevezett ’nagyhatalmak’?! leszarták Magyarországot!
Viszont mi nem csak túléltük, de ’aranyat’ csináltunk az ő szarukból!
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Az új világrend?
Csak néhány szám:
Ez a fajta tényállás nem ma kezdődött; hanem sok-sok évvel ezelőtt!
Ugyanis embereket ölni a milliárdosok számára egy jó üzlet!
Mérsékeltek
1776/07/05=33
1866/07/23=33
1867/02/18=33
1868/12/25=33
1886/07/03=33
1929/10/29=33
1945/05/09=33
1945/06/26=33
1945/07/16=33
1945/07/25=33
1945/08/06=33
1949/04/24=33
1954/06/08=33
1989/10/23=33
1996/04/04=33
1996/07/01=33
2005/04/02=13

Radikálisok
1983/02/28=33

1776/05/01=27
1848/02/04=27
1848/03/03=27
1848/03/12=27
1917/03/15=27
1917/11/07=27
1919/03/22=27
1941/04/08=27
1944/07/20=27
1945/04/04=27
1950/06/24=27
1956/10/23=27
1956/11/04=27
1957/10/04=27
1959/01/02=27
1991/03/31=27
2013/03/13=13

01/09/11=12=3?
Természetesen több ezer ugyanilyen és/vagy hasonló számkombináció létezik;
amely a 3-as, 13-as, 27-es és 33-as számokat használja?
Azonban ne felejts el két fontos évszámot; 1913? és 1933? Köztudott, 1913ban W.W., 1933-ban pedig F.D.R. lett megválasztva. Ez a két elnök volt, és
még mindig felelős 600 000 000 ember haláláért. A nemzetközi bíróság őket
háborús bűnösnek kéne, hogy kinyilvánítsa. Érdekességképp megemlíteném,
hogy Roosevelt szemet hunyt, sőt elfogadta a katyini mészárlást úgy, hogy azt
a nácik tették, holott tudta hogy a szovjetek tették!
Azonban egy ilyen ’elméletet’? majdnem lehetetlen bebizonyítani, mivel a
legfontosabb, és a leglényegesebb okiratok már eltűntek az U.S.A.
képviselőházához tartozó könyvtár aktáiból; azokat a szörnyű bűntetteket a ti
nagyon imádott kollektivista, szocialista, kommunista, fasiszta, kapitalista és
monopolista barátaitok követték el.
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Hadd mondjak valamit 1920.06.04. = 22 „a 22-es csapdája” = Trianonról.
Nagyon érdekes látni azt, hogy a VILÁGKÖZÖSSÉG hagyta a szovjet
birodalmat széthullani: azután pedig Jugoszláviát: és a Szlovák Köztársaságot
szétválni a Cseh Köztársaságtól! – Milyen ellentmondó!? –„Ennek ellenére
nagyon meglepő, hogy a fentiekben említett nemzeteket nem büntették meg
az ő ’szörnyű bűneikért’, melyekkel megsértették a ti mindenható és imádott
trianoni szerződéseteket!” Milyen érdekes?! Ugye?! – Azok a mesterségesen
létrehozott államok, szart csináltak az aranyból! – Ennek ellenére Trianon
továbbra is az ő seggüket nyalja! – Viszont, Trianon még mindig nem engedi
Magyarországnak, hogy megvédje az állampolgárait a határain belül és kívül! –
Továbbá, Trianon továbbra is támogatja egy nagyobb Roma’nia létrehozását!
– Hát ennyit az egyenlő jogokról, egyenlő törvényekről és egyenlő
igazságszolgáltatásról! És ennyit az önrendelkezésről!! – Én hiszek abban,
hogy az úgynevezett ’nagyhatalmaknak’ szégyellniük kellene magukat! –
mindazon tettekért, amiket e nemzet ellen elkövettek! – 1920. június 4.-én
senkinek sem volt joga önrendelkezésre! Trianon egy mesterségesen
létrehozott, kegyetlen pusztítás volt az emberi jogok és az önrendelkezés
ellen! Horthy Miklós már az 1940-es évek elején megpróbált a nácik
szorításából kikerülni, de a nyugat elutasította közeledésünket. Azt akarták,
hogy megdögöljünk! És ti, ’nagyhatalmak’ mindnyájan meghajoltatok Trianon
előtt!
A Jalta konferencia 1945. februárjában a Trianon ’pontos’ másolata volt.
Trianon egyenlő népirtás! – A Trianon maga, egy háborús bűn! – Mindazokat,
akik létrehozták nemzetközi bíróság elé kell állítani Hágában, az ő
kimondhatatlan bűneikért, amit az emberiség ellen elkövettek! Ma pedig az
U.S.A. az egy kísérleti telep lett!
A földgolyó államainak az összes elnöke a milliárdosok tökéletes bábjai. Ne
feledjük el azt sem, hogy az U.S.A.-nak óriási szüksége van a terroristákra,
mert csak így tudják a mindenható hadseregük hatalmát fenntartani
ürügyként!
Trianon célba vette Magyarországot és a magyarokat! Ez egy kollektív
büntetés volt ellenünk és, mint olyan, egy háborús bűn volt. A kollektív
bűnösség elve sérti az európai emberi jogokat!
Épp ideje, hogy igazságot szolgáltassunk mindenki számára!
A történelmet át kell írnunk! – Legfőképp azért, mert a hatalomra éhes
bűnszervezetek, bűnbandák, monopóliumok és több száz más szervezet
teljesen figyelmen kívül hagyja azokat a jogainkat, amelyek segítenek nekünk
megismerni az igazságot!
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Ezért, én kidolgoztam egy 30 évre szóló átfutási tervet, a 2. könyvben, amely
segít abban, hogy hogyan egyesítsük a földet és lakóit egy nemzetté; ahol
minden egyén elmondhatja magáról, hogy az Egyesült Bolygók teljes jogú
állampolgára, úgy hogy megtartsuk egyediségünket!
Az U.S.A.-ban polgárháború dúl, igaz észre sem veszik!
Majd a 2. könyvben folytatom.
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Utószó
Ahhoz, hogy megismerjük az igazságot, néha olyan dolgokat kell tennünk,
amiket nem szeretünk.
Annak a „kutatómunkának”, amelyet az U.S.A.-ról végeztem megvolt a
hátulütője, azonban e nélkül sohasem tudtam volna meg az igazságot.
Kérdezd meg az amerikaiakat, hogy „hol élnének szívesebben?” Az amerikai
gettókban, ahol már az ország lakosságának a 20%-a él vagy a ’Beverly Hills’en, (az U.S.A. egyik leggazdagabb negyede) Kaliforniában:  Hát, ennyit az
egyenlő jogokról, egyenlő törvényekről és egyenlő igazságszolgáltatásról!
Ugye?
Az U.S.A. a világ legszélsőségesebb nemzetévé vált; a gazdagok és szegények
közötti űr akkora, hogy az elmondhatatlan; egy ilyen ország a terrorizmus
melegágya; és egy ilyen környezetben alakul ki az osztályok közötti
legnagyobb gyűlölködés.
Sajnos, még mindig az egész világ nyalja az amerikaiak seggét:  különösen,
ami a ’műanyag’ dollárjukat illeti, amelynek nincs értéke. Természetesen; ha
az amerikaiak továbbra is vakon megbíznak hőn szeretett, háborús bűnös
vezetőikben; akkor egy soha véget nem érő rabszolgaságba fogják taszítani
önmagukat. Azonban az amerikaiak még mindig nem tudják, hogy már 1913
óta rabszolgasorba döntötték őket. Az U.S.A. kizárólag a fogyasztók nemzete!
 Nem a termelőké, mint valaha!  Ez az, ami igazán rabszolgává teszi őket.
Emlékezz arra is! Az amerikaiak tartoznak az Egyesült Nemzeteknek! A világ
leggazdagabb nemzete!? Vagy nem az?! És arra is emlékezz, amikor egy
személy pénzzel tartozik az államnak vagy másnak; börtönbe kerül
életfogytiglan! Ennyit az egyenlő jogokról, egyenlő törvényekről és egyenlő
igazságszolgáltatásról! Nem?
Azt is meg kell értened; hogy nem a kommunistákat, a nácikat vagy a
terroristákat kellene a legkegyetlenebb bűntetteikért vádolni, hanem kizárólag
azokat, akik támogatták és támogatják őket; legfőképp és egyedül az U.S.A.-t.
Európának egyesülnie kell, amilyen gyorsan csak lehet, mielőtt az U.S.A. és
Oroszország megtámad bennünket: emlékezz: mindig is jó bajtársak voltak.
Az összes elnök, akit 1913 óta megválasztottak az U.S.A.-ban háborús bűnös
volt, és máig is az. Az U.S.A. elnökei mindig azt mondták a népnek, hogy; „Mi
helyesen cselekedtünk”;  mindig megtalálták a módját, hogy kedvük szerint
magyarázzák meg a dolgokat; megváltoztatták a történelmet és hazudtak
nekünk, hogy jól érezhessék magukat. Az amerikai elnökök háborús bűnösök
voltak és máig is azok; éppoly gonoszak voltak, mint B.N.; C.M.; V.I.L.; J.S.;
A.H.; M.T.T.; P.P.; K.A.; S.H.; S.M.; stb., stb., hogy csak párat említsek.
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Egyet meg kell értened: az U.S.A.-nak minden 5-10 évben szüksége van a
háborúra ahhoz, hogy a gazdaságuk tovább működjön, vagy inkább szinten
tartsák; de ti!, a nép hagyjátok, hogy ezt tegyék; főleg azért, mert olyan
mélyen és erőteljesen nyaljátok a seggüket, hogy azt egyszerűen imádják;
ezért ahelyett, hogy a terroristák miatt aggódnának, az U.S.A. kormányának
inkább a saját polgárait kellene megvédeni a bankároktól, beruházási
csoportoktól, biztosító társaságoktól, tömeggyilkos olaj társaságoktól,
mellékhatásokkal rendelkező gyógyszer- és kábítószer terjesztőktől,
embertelen fegyverkereskedőktől, „dollár” milliárdosoktól, a tőzsdétől és az
összes többi különleges befolyással bíró csoportoktól; nem így gondolod?!
Hadd mondjak egy példát; ha Magyarország megtámadná a szomszédos
országokat, ahol már 1000 éve magyarok élnek; az U.S.A. a földig bombázná
Magyarországot; azonban amikor Izrael támadja meg Palesztinát, az teljesen
rendben van: az U.S.A. egy kézmozdítást sem fog tenni; továbbá, ha a
magyarok bárkit is megölnének, az egész világ nácinak hívna bennünket! De,
amikor Amerika a hőn szeretett ’puszipajtásával’ Izraellel gyilkol, az egész világ
szentnek tartja őket! Igaz, jelenleg Izrael nem tehet mást! Körbe van véve
évezredes ellenségeivel! Azt se felejtsük el, hogy ha nem volna Izrael, akkor
Európát már elözönlötték volna az arabok. A Földközi-tenger csendőre maga
Izrael!  Hát, ennyit az egyenlő jogokról, egyenlő törvényekről és egyenlő
igazságszolgáltatásról! Nemde bár?
Az U.S.A. elsődleges irányelve, az egész bolygó elpusztítása; ezért az
úgynevezett újvilág rendnek sohasem szabad az U.S.A. irányítása alá kerülnie;
„Egy mindenkiért, mindenki egyért” az, ami az újvilág rend jelszavává kellene,
hogy váljon. Civilizáltság, szeretet, béke…! És soha ne felejtsd el azt!, hogy az
amerikaiaknak az emberi jogok azt jelentik:  Fel is út, le is út . Az U.S.A.-nak
a saját háza táján kellene először körülnéznie, és akkor, csakis akkor
teremthet rendet az egész világon: ha tud, és ha engedjük!
Az U.S.A. ma pontosan olyan, mint a náci Németország és a Szovjetunió az
1930-as években. Meg kell értened: ahhoz, hogy valaki bekerüljön az amerikai
politikai életbe; annak velejéig romlottnak kell lennie; máskülönben sohasem
sikerülhet neki.
Az amerikai politikusok a megtévesztés nagymesterei; az egész rendszerük
ezen alapszik.
Ahogy azt már te is tudod, a legfejlettebb nemzeteket, elsősorban az U.S.A.-t
kellene ezekkel a terrorista kegyetlenségekkel vádolni, mivel ők képezték ki a
terroristákat és mindenekelőtt birtokában voltak a technológiának, hogy olyan
fegyvereket gyártsanak, mint a biológiai, kémiai és a nukleáris fegyverek, stb.
Ugye?
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Az U.S.A. politikája egyenlő a szórakoztató iparral, mint mindig. Imádják ezt;
az ő számukra megölni egy embert puszta szórakozás, hivalkodás. Általában
az amerikaiaknak vannak a legálnokabb gondolataik a világon. A civilizált
világnak meg kell mutatnia, hogy mi nem hiszünk a háborúban, mint ahogy az
U.S.A..
A kivégzés egy jól megtervezett, és előre megfontolt gyilkosság; és emlékezz
arra: egy olyan országban, mint az U.S.A., a kivégzés csak egy szórakozás.
Egy ilyen országban egyáltalán nincsenek emberi jogok. Ki kell őket közösíteni
a civilizált világból; és mint azt te már jól tudod, az amerikaiak azok, akik belés külpolitikájukkal létrehozták ezeket a terroristákat, hogy ezáltal egy véget
nem érő háborút szítsanak!!
Emlékezz; az U.S.A. bármit megtesz azért, hogy megtartsa első helyét!
(Minden rosszban) még úgy is, hogy elpusztítja az egész világot, ha
szükséges; amikor olvasod az emberiség történetét; akkor, csakis akkor fogod
megérteni, hogy az U.S.A., az igazán „egy gonosz birodalom”: különösképpen
az, amit 1913 óta csinálnak.
Amikor a fehér? amerikaiak bombázzák a színes bőrűeket? az teljesen rendben
van! Azonban amikor színes bőrűek? bombázzák a fehér? amerikaiakat, az
merénylet. Ők, az amerikaiak felsőbbrendűnek képzelik magukat! Nekik
mindenki alárendelt; azt hiszik ők felsőbbrendű emberek: pedig még egyiküket
sem láttam az égen repülni, vagy a vízen járni a saját lábán és kezén.
Az amerikaiak annyira romlottak, hogy szeretik nézni, amikor valaki szenved.
Amikor az amerikaiak a függetlenségükért harcoltak az angolok ellen; az jogos
volt; azonban amikor a palesztinok vagy bármely más nemzet, mint a kurdok,
stb. harcolnak a függetlenségükért; az U.S.A. és Izrael terroristáknak hívják
őket.
Az amerikaiakat annyira lefoglalja számláik fizetése, hogy nincs idejük
gondolkodni; minden évben több mint egymillió ember megy csődbe az
U.S.A.-ban; az amerikai háztartások több mint fele nem fizeti ki közüzemi
számláit időben; a késve fizetett hitelkártyáikról és jelzálogaikról nem is
beszélve!
Mindenki tudja, hogy az U.S.A. a világ
terrorista-állama; de senkinek, még a
kimondani, mert az összes a gatyájába
életét; ennyit az egyenlő jogokról,
igazságszolgáltatásról! Nem igaz?

legborzasztóbb rendőr- vagy inkább
törvényhozóknak sincs mersze ezt
csinál, csakhogy védje a kényelmes
egyenlő törvényekről és egyenlő

Úgy, ahogy a világ egyesült a nácik ellen az 1940-es években, ugyanúgy kell
nekünk is összefognunk Amerika ellen ma; mert az életvitelük elpusztítja ezt a
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bolygót! Fogyasztanak és pocsékolnak! Fogyasztanak és pocsékolnak!
Szilárd meggyőződésem, hogy egy ember megölése éppolyan nagy bűn, mint
az egész bolygó elpusztítása; amíg nem növünk fel ahhoz, hogy ezt
megértsük, addig sohasem fogunk békében élni.
Senkinek sincs joga boldognak lenni ezen a világon, hacsak mindannyian meg
nem tanuljuk azt, hogyan kell egymáson segíteni.
A nyugat azért hozta létre a kommunizmust, fasizmust, terrorizmust, stb. és
teszi ezt máig is, mert szükségük van ezekre a mesterségesen megalkotott
ellenségekre ahhoz, hogy gazdaságukat fenn tudják tartani. Oszd meg és
uralkodj! Ez volt, ez ma is, és mindig is ez lesz az amerikaiak irányelve!
Vagy?
1913 óta az amerikaiak minden országot gyakorlati célpontnak használt: mint
a célba dobó játékban.
Az U.S.A. területén belül a háborús bűnösök szabadon élhetnek: ezt hívják
kétszínűségnek, ugye? Vagy tévedek!?
Sok „gazdag” embert láttam Amerikában, de a legtöbbjük kábítószer- és
gyógyszerfüggő volt, valamint dohányoztak és ittak; kapzsik, velejéig
romlottak és gonoszak voltak.
Emlékezz; és értsd meg azt, hogy a gazdag emberek soha, de soha nem
figyeltek igazán a szegényekre; ez az oka, hogy „terrorizmus” volt, van és
mindig lesz; hacsak a gazdagok meg nem tanulnak bölcsen dönteni.
Az U.S.A. azt mondhatná az európaiakra, hogy terroristák, ha vagy amikor az
„euro” erősebb fizetőeszköz lesz, mint az amerikai dollár; azonban ez teljesen
tőlünk függ, vagy nem?
Sajnos az európaiak mesterségesen és szándékosan gyengítik az „euro”-t,
hogy támogassák és segítsék az értéktelen dollárt, amit „műanyagból”
készítenek; annak értéke merő mesterkélt manipuláción alapszik, bármiféle
biztosíték nélkül.
Egy elnöknek sincs joga ezen a bolygón halálba küldeni a katonáit; amikor
bármely vezető, bármely nemzetből háborút akar indítani valaki ellen; nekünk,
a népnek hagynunk kellene, hadd harcoljanak egymás között! Eljött az ideje,
hogy megengedjük ezeknek az öntelt vezetőknek háborúikat személyesen
vezetni! Nem a luxusházaikból, ahonnét halálba küldik a katonákat! Ennyit az
egyenlő jogokról, egyenlő törvényekről és egyenlő igazságszolgáltatásról!
Ugye?
A biblia vagy bármely más vallásos írás egyfajta zsarolás! Megszámlálhatatlan
nemzedéken keresztül ezek a vallásos írások a sötétségben tartottak
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bennünket! És, ha továbbra sem törődünk vele, sohasem fogunk tisztán látni.
Ha nem tanulunk meg hinni és bízni önmagunkban, akkor nem érdemeljük
meg, hogy higgyünk és bízzunk ’Istenben’!? Azonban csak azok az emberek
hisznek ’Istenben’?, akiknek nincs hitük önmagukban.
Ha megnézem az emberiség történetét, nem utal semmi az úgynevezett
szerető ’Isten’? jelenlétére! Azonban, amióta ’Isten’ létezik? már több milliárd
ember meghalt. Az ’Istennek’ szeretnie kellene saját teremtményét; nem?
Vagy ez nem logikus?!
Az amerikaiak úgy hívnak bennünket, magyarokat: kommunisták, nácik, és
még ki tudja micsoda! De a mi parlamenti választásaink bizonyították a
legjobban, hogy a magyarok nem választottak be egy szélsőséges pártot sem
a kormányukba, ahogy azt az amerikaiak remélték.
A magyarok közül több Nobel-díjas, tudós, művész, sportoló és sok más egyéb
szakember került ki, százalékos arányban természetesen, mint bármely más
nemzetből ezen a bolygón! Én nagyon, nagyon büszke vagyok erre!
A magyarok senkire sem dobtak atombombát, viszont az amerikaiak igen, de
az arabok még nem! Azonban a büszke és öntelt amerikaiak mindig rosszul
bántak velünk! 1920 – 1956 = 33. (Ennyit az egyenlő jogokról, egyenlő
törvényekről és egyenlő igazságszolgáltatásról.)
Az az igazság, hogy egy olyan ország sincs ezen a földön, amely igazán
védené az emberi jogokat; ezért írtam le egy olyan tervet, amely megmutatja,
hogyan egyesítsük ezt a bolygót. Ez a tervezet megbízhatóan fogja védeni
minden különálló egyén jogait.
Ha mi valóban egy jobb világban akarunk élni, akkor mindenkit arra kérek,
gondolkozzon el az emberi jogok védelméről írt tervemen.
Én magyar voltam, magyar vagyok, és mindig is magyar leszek, viszont én is
ezen a bolygón élek, mint bárki más; továbbá ellene vagyok [hogy ismételjem
magam újra meg újra], bármilyen ’kollektivista’, ’szocialista’, ’kommunista’,
’fasiszta’, ’kapitalista’ és legfőképpen ’monopolista’ államnak vagy még inkább
érdekcsoportnak; ezek a csoportok nem veszik figyelembe az emberi jogokat,
és legfőképp teljesen semmibe veszik az egyént magát.
Most, éppen amikor ezt a könyvet felújítva befejezem, Magyarország hasonló
kihívásokkal néz szembe, és választania kell ’kollektivista’, ’szocialista’,
’kommunista’,
’fasiszta’,
’kapitalista’
és
legfőképpen
’monopolista’
érdekcsoportok vagy az emberi jogok és az egyén között, most 2013-ban
látom, hogy a jelenlegi kormány sem tiszteli az egyéni szabadságjogokat!
Ha a legnagyobb körültekintéssel olvasod a történelmet, akkor látni fogod,
hogy igazam van!  Azt kell megértened; ha bármilyen formában megsértik az
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emberi jogokat, az egyénbe vetett hit elpusztul! Akkor már nincs miért élni.
Emlékezz vissza egy fontos dologra! Az összes ’kollektivista’, ’szocialista’,
’kommunista’, ’fasiszta’, ’kapitalista’ és ’monopolista’ államnak vagy inkább
rendszernek, ahova csak beteszi a lábát, elsődleges irányelve, hogy elpusztítsa
a társadalom középosztályát!  Ezt sohase felejtsd el!!!
A nemzetek megengedik a bankároknak, hogy kirabolják a polgárokat,
feljogosítva őket, hogy magas kamatozású személyi kölcsönöket adjanak
polgártársaiknak; ezáltal a szegények még szegényebbek, a gazdagok,
kiváltképp a bankárok, még gazdagabbak és gazdagabbak lesznek!  Ennyit az
egyenlő jogokról, egyenlő törvényekről és egyenlő igazságszolgáltatásról!
Ugye?
És a nemzetek vezetői nyíltan összejátszanak az ’illegális mozgalommal’, az
’alvilággal’ vagy ahogy mindenki ismeri őket; a ’maffiával’! És ti, a nép
hagyjátok, hogy ezt tegyék!
Valamint, hadd meséljek egy kicsit „azokról”, akik „Isten kiválasztottjainak”
tartják magukat! Tényleg ezt gondolják?! Szerény véleményem szerint nincs
különbség köztük és köztünk! Látod; „azok”! antiszemiták? Vagy szemiták?
Legalábbis mi így gondoljuk; az „ő” legnagyobb ellenségük azonban saját
maguk; egyszerűen a cselekedeteik; önteltségük miatt; és a túlzott
magabiztosságuk a legnagyobb gyengeségük; és ha így folytatják; saját hibás
tetteik pusztíthatják el őket!
Arra kérlek mindannyitokat, hogy olvassatok el mindent az „ő” történelmükről!
Akkor, és csak akkor fogjátok megérteni, hogy „ők” valójában mennyire önzők
és primitívek!
Soha ne felejtsd el! A.H. és J.S. voltak F.D.R. legbizalmasabb ügynökei!!
Az U.S.A.-ban könyvek ezrei tanítják neked, hogyan lehetsz ’híres’ és ’gazdag’
éppúgy, mint azt, hogyan lehetsz velejéig romlott és gonosz. Azonban a fent
említett könyvek nem tanítanak a jóságra, kedvességre és szeretetre;
mindezek ellenére az amerikaiak vallásosnak és istenhívőnek merészelik
nevezni magukat! Ugyebár?
És, mint azt tudod, az amerikai átlag iskolarendszer egy majomparádé!
Az idióták tökéletes kiképzésére.
Megkérem mindazokat az amerikaiakat, akik Európából származnak, hogy
jöjjenek haza, és építsék újjá a szülőhazájukat, amelyet az amerikaiak oly
sokszor leromboltak!
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Egy olyan érzékeny embernek, mint én: Amerika volt a pokolba vezető út!
Amikor az amerikaiak zászlót lengetnek, azt hiszik az a hazafiasság; azonban
amikor más nemzetek lobogtatják zászlaikat, az amerikaiak azt
nacionalizmusnak, fasizmusnak, stb., stb., stb. hívják; ennyit az egyenlő
jogokról, egyenlő törvényekről és egyenlő igazságszolgáltatásról! Ugye?
Végezetül, hadd mondjak még valamit: az egyetlen ok, amiért a vallást
kihagytam a 2., Teremtés II. című könyvemből; az az, hogy mindezen vallások
elnyomták gondolatainkat! Agymosást végeztek rajtunk! Valamiért, amire
egyáltalán nincs bizonyítékuk; és tudatlanságban tartottak bennünket
évezredekig?! Az egyetlen létező történelmi személy ezen a bolygón (mint
tudjuk), aki ténylegesen tett valamit az emberiség felszabadításáért, egy
rabszolga volt, akit Spartacusnak hívtak.
Egy olyan ember, mint ez a rabszolga mindenfajta nevelés! és háttér nélkül!
többet tett az emberiségért, mint bármelyik vagy akármelyik hőn szeretett
vallási vezetők, akiket ti ’Istennek’ hívtok!
Azonban én mindnyájatoknak azt javaslom, hogy csak az intelligenciátokkal
harcoljatok a szabadságért! Sohase használjatok fegyvereket!
Akkor hosszú életet élhetünk, örökké tartó békében és jólétben!
Egy nap az amerikaiaknak meg kell érteniük azt, hogy a kormányuk jól
„kibaszott” velük: de akkor már túl késő lesz!
Végezetül egy jó tanács az „amerikaiaknak”, hogy elkerüljék a további
tragédiákat és rémtetteket: fel kell fogniuk, hogy nem állnak a törvény felett!
Az emberiség legnagyobb ellensége maga a szabadság, ha nem élünk vele
bölcsen.
Végezetül; a legfontosabb: az 1930-as évek végére lett a náci Németország a
világ legerősebb hatalma.
Most pedig az U.S.A. az! Vagy mégsem?!
Az U.S.A.-nak azért érdeke a terrorizmus fenntartása, mert csak így tudja
elhitetni az amerikaiakkal, hogy szükségük van a mindenható hadseregük
fenntartására, viszont ezzel lassan, de biztosan az alkotmányukat eltörlik!
AZ U.S.A.-BAN MINDEN HARMADIK EMBER ÚGY HISZI, HOGY MÉG
AZ ÉLETÉBEN! ISMÉTLEM! MÉG AZ ÉLETÉBEN TALÁLKOZNI FOG
JÉZUSSAL!
(Gondoljuk csak el, ez minden harmadik amerikai intelligencia
szintje!)
HA AZ U.S.A. MA ABBAHAGYNÁ A HITELEK FÖLHALMOZÁSÁT, AKKOR
KB. 500 ÉV KELLENE, HOGY KIFIZESSE AZ ÖSSZES TARTOZÁSÁT.
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A diplomáciai mentesség az emberiség legnagyobb ellensége! Sem a pápa,
sem az ’Istenek’ nincsenek a törvény fölött! Ha megjelenne Jézus, a pápa
volna az első, aki elrendelné kivégzését.
Az én hitem a szabadságban sokkal nagyobb, mint bárkinek a hite az
’Istenben’!
Ne feledd! Higgyél önmagadban!
A példaképeim: Mózes az ember, Spartacus, Jézus az ember, Hypatia, Nikola
Tešla, a trianoni magyarok, Ghandi, Raoul Wallenberg, Alan Mathison Turing,
az 1956-os magyarok, Bradley Manning, Julien Assange, Edward Snowden,
tudósok, Nobel díjasok; és mindazok a művészek, zeneszerzők, festők,
szobrászok, olimpikonok stb., akik gyönyörűséget és tökéletességet alkottak.
Legalább 10-szer több nemesfém és drágakő (ezüst, arany, platina, gyémánt,
rubint, smaragd stb.) áll az emberek rendelkezésére, mint amit a világ vezetői
tudomásunkra hoznak! Gondolkozz: miért nem akarják, hogy tudjunk róla!?
Egy pohár vízben annyi energia van, amennyi elég egy város ellátásához!
Amikor Nagykanizsára, Zalaegerszegre és Lentire gondolok, akkor az ördögien
gonosz amerikai demokrácia, Lenin és Sztálin Szovjetuniója, Mussolini
fasizmusa, Hitler nácizmusa, Mao kulturális forradalma, és Pol Pot
kollektivizmusa jut eszembe!
Ne feledd; amikor egy meleg férfi nemes dolgokat mond vagy tesz, azt a világ
Isten káromlásnak veszi: de ha egy hetero férfi gonosz dolgokat mond vagy
tesz, azt a világ áldásnak véli!
Szeresd felebarátod, mint önmagad!
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Köszönetnyilvánítás

A barátaim segítsége nélkül, ezt a könyvet sohasem tudtam volna megírni!
A védelmük érdekében csak a monogramjukat használom.

J.H.C., A.B.C., J.B.C., L.S.R., S.N.I., N.S.T., V.A.B., I.B.F., O.R.B., A.I.C., S.R.B.,
K.K.A., C.S.N., E.K.B., F.T.A., P.Z.A., A.M.F., D.R.C., A.D.F., A.T.T., S.R.F., E.D.D.,
B.W.A., F.M.I., M.P.D., U.N.A., A.D.S., A.N.N., D.N.N., M.J.G., S.T.B., W.W.W., R.D.F.

MIT GONDOLSZ AZ EMBERI JOGOKRÓL LÉTEZNEK, AVAGY SEM?
A TAPASZTALATOM ALAPJÁN AZ U.S.A.BAN, MINT ’OLYAN’ NINCS!
ÉPPEN EZ ÖSZTÖNÖZ ARRA, HOGY AZ
EMBERI JOGOKRA ÉPÍTVE VÁLASZT
TALÁLJAK ERRE A KÉRDÉSRE.
A VÁLASZT A 2. KÖNYVBEN MEGKAPOD.
AZ U.S.A. A VILÁGTÖRTÉNELEM
LEGGONOSZABB BIRODALMA! OLVASD
EL A KÖNYVEM, ÉS HA NEM HISZED,
JÁRJ UTÁNA!

