Kedves Barátaim!
Végiggondoltam a jelen politikai helyzetet és arra az álláspontra jutottam, hogy nem veszek, vehetek
részt ebben az álságos alkotmány-alaptörvény vitában, annak semmilyen érvelésében,
állásfoglalásában, véleményezésében, nyilatkozatában.
Az indokaim a következők:
1. A jelen politika egy eszelős, de legalább pszichológiai esetet képező diktátorság uralkodása és annak,
nem tudom milyen érdekből keletkezett elvtelen, talpnyaló kiszolgálása.
2. Ez a helyzet az eszement diktátorság alkotásait – kivétel nélkül – jellemzi. Magyarán, minden
törvénye, rendelete, intézkedése logikátlan, értelmetlen, zagyva össze-visszaság. Még az a legapróbb
törekvés sem látszik benne, ami a saját hatalmuk megőrzésére szolgálna! És szerintem ez a
legsúlyosabb vád, mert, aki még saját érdekeit sem nézi, az biztosan nem ebbe a természeti rendbe
való, amelyet Földnek nevezünk.
3. Olyan elképesztő hazugságtömeg járja át az egész „magyar államot”, hogy sehol, egyetlen pontján
sincs olyan helyzetben, ahol normális párbeszédet lehetne folytatni! Példa kell rá? Legyen:
- minden joggal ellentétes az időben visszamenőleges törvénykezés, már kettőt is hatályon kívül
helyezett az Alkotmány Védő Hivatal (ez is egy blőd elnevezés);
- a gazdagokat sarcolják, (bankadó, nagy cégek külön adója, stb.) mégis az új jövedelemadó a
szegényebbeket sújtja, az élelmiszer lett 47%-al drágább, meg az energia, meg az önkormányzati
különadók, stb.; akkor ki hazudik?;
- le kell számolni a múlttal, hirdetik, helyette két-hárommilliós kisstílű bulikkal foglalkoznak, meg
korhatárokkal játszanak;
- nemzeti hazugságokkal tömik az EU hivatalait és fel vannak háborodva, hogy ellenfeleik is
ugyanezt teszik;
Azt hiszen ennyi elég a hazugság és diktatúra példákból.
4. A mi esetünk is éppen ez a hazugságáradattal függ össze! Miért kellene nyilatkoznom arról, hogy
dicséretes a szándékuk, meg már előrehaladtunk a magyar történelmi úton, amikor ez úgy, ahogy
van, szemenszedett hazugság! Ebben nincs haladás, a magyar történelem van és kész! Vagy
elfogadjuk, vagy tagadjuk, más út nincs, pláne nem haladás, meg fejlődés, meg mifene!
Az egész egy pszichológiai eset! Miért, mert
- alkotmány is, meg nem is;
- eltöröljük a 49-est, de annak alapján vagyunk és törvénykezünk;
- ha eltöröljük a 49-est, akkor mi van helyette: nincs többé alkotmány, vagy van, akkor az a
történelmi, vagy az alaptörvény van helyette?
- ha nem egypárt rendszerű állam van, akkor miért egypárt rendszerű az állam?
- ha megszűnt a Magyar Köztársaság, akkor miért maradt meg a hatalmi rendszere?
- az új Magyarország miért nem ideiglenes vezetéssel működik, amely a legrövidebb időn belül
megszervezi az általános választásokat az érvényes alkotmány szerint.
5. Ha létrehozunk egy új Magyarországot, mik azok, kik azok, akik ennek létrejöttét, következőleg
önállóságát megalkotják? Képes-e ez az új Magyarország bármiben is ellátni magát, képes-e ez az
ország kötelezettségeit teljesíteni, képes-e megvédeni önmagát? Ha nem, akkor miért nem a NATO
országának nevezzük vagy az Európai Unió egy tagállamának? Mert hiszen azoktól függünk teljes
egészében!
6. Embereknek, embercsoportoknak a megélhetéshez, az önállósághoz nem törvényekre, hatalmi
berendezkedésekre van szüksége, hanem élettérre! Az alkotmánynak erről kell szólni és az államnak
az élettér védelméről és biztosításáról, vagyis a közügyekről! A természet - amely minden emberi
alkotást felülír és megelőz - szerint a létezéshez az embernek is, mint bármely másik élőnek
szüksége van egy részre belőle, amelyen képes létezni és megélni. Ennek hiányában a máséra lesz
utalva, annak kiszolgálója lesz, vagy el- és kipusztul!
A magyarság ebben a pusztulási folyamatban van, hála vezetőinek! Már a környező országokban élő
magyarság is jobb helyzetben van és ők egyre inkább az odatartozást deklarálják! A kettős
állampolgárság megszerzéséért eddig 70 ezren folyamodtak, minden orbáni intézkedés ellenére, az
ötmillióból (!?). Vajon ez a szám is mit takar? Hányan vannak ebből az érzelmi okból folyamodók és
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hányan az érdek alapúak (kijutni az EU-ba)? Hát még a propaganda megtévesztettjei? Végül hány
olyan magyar maradt, akik igaz tiszta magyar szívből vállalják a közösséget evvel az anyaországgal
és egyesülnének egy nemzetbe, amelyik a világ, de legalább Európa, a Kárpát-medence meghatározó
népe lehetne. Vajon hányan hiszik ennek a hatalomnak, hogy erre törekszik? Persze ezt a kérdést itt,
a 93 ezer négyzetkilométeren élőknek is fel lehetne tenni!
7. Egyáltalán szükség van-e még nemzetre, nemzetállamra? Egyáltalán vannak-e még annyian
magyarok, hogy ilyet létre tudnának hozni? Igen, létrehozni, mert még az eszementek szerint sem
létezik magyar nemzetállam 67 éve, tehát, ha akarjuk, ha tudjuk, ha képesek vagyunk rá, akkor azt
létre kell hozni!
8. Új Magyarországot létre lehet hozni külső erőkkel is, vagyis akkor a szuverenitás onnan származik,
tehát annak része, hitbizománya, hűbérese, stb. Nem kérdés, hogy ez a 93ezer négyzetkilométer
Föld-rész már jellemzően nem magyar tulajdonban, rendelkezésben van. Az ezen élő emberek
jövedelme nem magyar forrású, tehát nem magyar érdekeket szolgál a munkájuk! Az itt élő 10
milliónak nincs tulajdona, legfeljebb lakóterülete és többségének tartozása, adóssága is van, nagy
része már megfizethetetlen. Néhány rabló ráadásul az itt lévő értékek fejében gazdagodott meg,
akiket a törvények védnek a felelősségre vonástól, a visszaadási kötelezettségtől.
9. Ez az eszement diktátorság már saját érdekeit sem nézi, gondolkodás nélkül szavaz és dönt, még
saját maga ellen is, ha a diktátor úgy kívánja! A sorsuk a régi közmondás: aki a korpa közé keveredik,
azt megeszik a disznók!
10. A tartalomból: vegyétek észre, hogy az új Magyarországon a környezet, az egészség, a kultúra, a
jövő nemzedék nevelése, az öregekről való gondoskodás, egyéni kötelezettség! Az eredetileg erre a
célra szánt adó meg nekik kell jólétre, herdálásra!
11. Még mindig a tartalomból: vegyétek azt is észre, hogy a köztulajdon továbbra sem létezik, ergo
mindenért fizetned kell! Még azért is, ami eredetileg a ti tulajdonotok és azért is fizetnetek kell, amit
a ti pénzetekből – adó – hoznak létre, tartanak fenn. Tehát valakik ezen és ebből élnek és nem
rosszul, sokkal jobban, mint akik fizetik! Vajon miért fizetünk a vízért, az energiáért, az utakért, a
saját kertünkért, házunkért használati díjat? Vajon mi az állam, hogy tulajdona van? Vajon miféle
tulajdonos az önkormányzat? Hogyan lehet jogi fogalomnak tulajdona? Hogyan fogja azt
felelősséggel gondozni? Persze lehetnének felelős kezelői a köz tulajdonának, hiszen képviseletnek
választjuk őket, de ebben kizárólagos felelősségük a „saját lelkiismeretük”, tulajdoni felelősséget és
képviseletet nem kaptak! Hát ez határozza meg a köz tulajdonának a sorsát, ezért nevezik állami és
önkormányzati tulajdonnak: szabad a préda. Már alig van belőle, aki kapja, marja! Mi változik, mert
ez így van 1949 óta? Sőt még arra is számíthatunk, hogy kisajátítják – kártérítés mellett (!?) - a
magántulajdonunkat is! Tudod mit, a lakásodat, hitellel!
12. Evvel az eszement diktátorsággal nincs mit beszélni, levelezni! A magyarság megőrzése érdekében
kizárólag közölni lehet azt, hogy hagyják abba azonnal ezt az őrületet és távozzanak, ha nem, akkor
jön a kényszerzubbony. Persze lehet, hogy már nincs is olyan magyarság, aki képes erre, akkor meg
miről pofázunk? Bocsánat az erős kifejezésért! Jó lesz nektek a Gyurcsány-Orbán papi, még jót is
zabálhattok belőle, ne féljetek, nem kell azonnal meghalni és egy kis kín nem is árt! A talpnyalóknak
meg egyenesen Kánaán!
Összefoglalva sajnálom, ha esetleg zagyvaságnak gondoljátok, amit itt írtam, mert nincs benne sem
szentkorona, sem Regnum Marianum, vagy történeti alkotmány és szent, vagy más királyok. Itt és most
nem róluk van szó, hanem egy nemzetállam végleges pusztulásáról, és egy új EU tagállam születéséről,
amely rövidesen minket már nem fog magyarnak tartani: valamiféle land leszünk, a hungar-hunger
meg csak egy betű eltérés: Hungerland, hát nem szép? Ennek a folyamatnak vagyunk a végső
stációjában. Attól még van, lesz, marad élet, hiszen 90 éve a magyarság harmada megtanulta ezt és más
nemzetek körében él! És hozzánk képest ma már jobban. Van házuk, kertjük, városuk, közösségeik,
képviseletük, önkormányzatuk, stb. Ugyanakkor ez a kétharmad kiszolgálóvá válik a 93ezer
négyzetkilométernyi maradékon, amely persze döntően már másnak a tulajdona.
Tanácsom, tanuljatok idegen nyelveket, a NATO hivatalos nyelve az angol, az arabok arabusul
beszélnek, és a kínait sem lehetetlen elsajátítani, hiszen annyian beszélik.
Szóval ezt aláírom, mást nem nagyon!
Szeretettel és tisztelettel mindnyájatok iránt
Dr. Gyarmati Péter
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