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A Review of John Carpenter’s They Live(, We Sleep) 

1. They Live(, We Sleep), by John Carpenter, is a little known movie released in 1988 based on 

the short story by Ray Nelson’s 1963 Eight O’clock in the Morning. Carpenter explained to 

Yahoo in 2015, “You have to understand something, it’s a documentary. It’s not science 

fiction.”1 

 

A They Live(, We Sleep), John Carpenter 1988-ban megjelent, kevéssé ismert filmje, amely a 

rövidfilm alapján készült, Ray Nelson 1963-as Eight O'clock in the Morning című novelláján 

alapul. Carpenter 2015-ben a Yahoo-nak nyilatkozva kifejtette: "Valamit meg kell érteni, ez 

egy dokumentumfilm. Ez nem sci-fi. 

 

2. So, what exactly enthralls an audience to grab the effervescence of an old B-rated movie that 

few people have ever even seen? Its relevance to a most perplexing new-reality cynically 

bestowed upon this world of today, that’s what! (By the way, for anyone who wants to see it 

in Hungarian, the Hungarian title is Elpusztíthatatlanok.) The set is staged in the U.S. in the 

1970s; in dissimilar depiction, but fitting to it, are George Orwell’s movie titled 1984, the 

new-norm reality show—the so-called breakup of the U.S.S.R. and the so-called system 

change for many Eastern-bloc European countries in Europe, a new dumbed-down American 

generation that had morphed and metastasized on the heels of the deliberate communist-

organized American hippie movement—all of this going on through a hissing out of the New 

World Order for all that awaits us in today’s unfoldings in this new diabolically devised 

schematics, which only those of us with a special kind of glasses can visualize and understand.  

 

Tehát, ami pontosan elbűvöl egy közönséget megragadni az egy régi B-kategóriás film 

elevensége, amelyet a legtöbb ember még soha sem látott? Ez egy meglehetősen zavarba 

ejtő új jelenséghez kapcsolódik, amellyel megajándékozták a mai világot, és ez itt a lényeg! 

(Amúgy annak, aki magyarul szeretné látni a filmet, a címe Elpusztíthatatlanok.) A díszletet 

az 1970-as években állították fel az Egyesült Államokban; eltérő ábrázolásban, de illik hozzá 

George Orwell 1984 című filmjéhez, az új normák szerinti valóságshow–a Szovjetunió 

úgynevezett felbomlása és az úgynevezett rendszerváltás számos európai ország számára a 

kelet-európai blokkban, egy új lebutított amerikai nemzedék, amelyet szándékosan 

módosítottak, szétterjesztették a kommunisták által szervezett amerikai hippimozgalom 

nyomába szegődik–mindez az Új Világrendből való kitörés során megy végbe mindazért, ami 

ebben az új, ördögien kitalált sematikában vár rank, amelyet csak mi, speciális szemüveggel 

rendelkezők tudunk megjeleníteni és megérteni. 

 

3. They Live(, We Sleep) starts off with a homeless, but somewhat brawny and hulking looking 

drifter, whose name is never provided anywhere in the movie (He is credited only as Nada, 

which means Nothing in Spanish2), looking to start anew on the streets of Los Angeles by first 

looking for employment. After being turned down, he finally lands a job at a commercial 

construction site, even though the shop steward knows he’s homeless and even though the 

work there is a union-members-only site. Taken to the night, the drifter finds a place to rest 

                                                           
1
 John Carpenter’s ‘They Live’ Was Supposed to Be a Warning. We Didn’t Heed It. We Didn’t Even Understand It. 

2
 They Live, We Sleep 

https://youtu.be/9twwYg_llww
https://www.theringer.com/movies/2018/10/4/17933020/they-live-john-carpenter-america-donald-trump
https://en.wikipedia.org/wiki/They_Live


Page 2 of 25 
 

and to camp out with others in a makeshift campsite in the open air, which appears to be in 

an empty lot in the middle of a well-established community.  

 

A They Live(, We Sleep) egy hajléktalan, de kissé izmos és ormótlan megjelenésű csavargóval 

kezdődik, akinek a neve sehol sem szerepel a filmben (csak Nada néven emlegetik, ami 

spanyolul Semmit jelent), aki Los Angeles utcáin próbál új életet kezdeni, először munkát 

keresve. Miután elutasították, végül állást kap egy kereskedelmi építkezésen, annak ellenére, 

hogy a szakszervezeti képviselő tudja, hogy hajléktalan, és annak ellenére, hogy az ottani 

munka csak szakszervezeti tagok számára elérhető. A csavargó természetjáróként az 

éjszakába nyúlóan egy elhagyatott területen tölti idéjét, ahol egy kisebb, rögtönzött / 

ideiglenes / hevenyészett tábort állít fel másokkal együtt. Az összejövetel helye a nyitott 

égbolt alatt található, úgy tűnik mintha egy üres telken lennének, egy jól összeszokott 

közösség közepén. 

 

4. From the beginning the protagonist, a friendly enough guy, establishes a bond—although it 

was a tenuous bond, with some sturdy and robust black man of similar build who he met on 

the job. They get to talking back at the camp once they get some grub from a soup-kitchen 

style open air service. The black guy does most of the talkin’. Talkin’ about the family that he 

hadn’t seen in months, a steel mill that “finally went under,” and complaining about the 

closing of too many factories recently. Blacky says, “We gave the steel companies a break 

when they needed it (seemingly likely in reference to a government bailout).” You know 

what they gave themselves? (Drifter shaking his head to indicate no.) “No, what?” He asked.  

“Raises!” The black guy: “The Golden Rule: He who has the gold makes the rules!” 

 

A főszereplő, egy elég barátságos srác, már az kezdetektől fogva köteléket hoz létre – bár ez 

egy gyenge kötelék volt, valami hasonló felépítésű, erős és jó felépítésű fekete férfival, akivel 

a munkája során találkozott. A táborban beszélgetni kezdenek, miután kapnak némi kaját egy 

leveseskonyha-szerű szabadtéri kifőzdéből. Nagyrészt a fekete fickó beszélt. Beszél a 

családjáról, akit hónapok óta nem látott, egy acélgyárról, amely „végül tönkrement,” és 

panaszkodik, hogy túl sok gyárat zártak be az utóbbi időben. A néger azt mondja: „Adtunk az 

acélipari vállalatoknak egy kis esélyt, amikor szükségük volt rá (úgy tűnik, valószínűleg egy 

állami mentőcsomagra hivatkozva). Tudod mit adtak maguknak? (Fejcsóválva jelzi ‘nem’) 

„Nem, mi?” – Azt mondja. „Fizetésemeléseket!” A fekete srác: “Az aranyszabály: Akié az 

arany, az hozza a szabályokat!” 

 

5. Some of the homeless in the camp are trying to watch a T.V. show from a jerry-rigged T.V. 

The T.V. is apparently being hacked at intervals in an attempt by someone to bring into 

broadcast a more serious message otherwise than the normal T.V. shows; nevertheless, it 

cuts out frequently and is hard to understand. Someone else is trying to intercept that 

hacked message and block it. The barrage of hacking attempts is unremitting and gives its 

viewers headaches, though the message is mostly foiled by counter attacks from some other 

electronic means in an apparent attempt to both hack into the hackers’ messages and to 

block them.  

 

Néhányan a tábor hajléktalanjai közül egy TV-műsort próbálnak nézni egy összetákolt TV-ről. 

A TV-t láthatóan időnként feltörik, hogy valaki a normál TV-műsortól eltérően komolyabb 
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üzenetet vigyen be az adásba; mindazonáltal gyakran szakadozik, és nehezen érthető. Valaki 

más megpróbálja elkapni és blokkolni a feltört üzenetet. A feltörési kísérletek özöne 

lankadatlan, és fejfájást okoz a nézőknek, bár az üzenetet többnyire meghiúsítják más 

elektronikus eszközök ellentámadásai, amelyek nyilvánvalóan megpróbálják feltörni a 

hackerek üzeneteit, és blokkolni őket. 

 

6. There’s a chapel across the street and the drifter notices particular going-ons over there, so 

he walks over there only to find that that singing and preaching coming from inside the 

building there was nothing more than a movie-like tape reel audio device with large speakers 

and a loud speaker to give the impression that sermons were being held; but there were no 

preachers and there was no congregation, just a few souls scheming something, but 

whatever they were scheming wasn’t decipherable at that time, for the drifter was in the 

hallway behind the wall and not up close and personal.  

 

Az utca túloldalán van egy kápolna, és a csavargó különös eseményeket észlel odaát, így 

odamegy, és csak azt tapasztalja, hogy az épület belsejéből kihallatszó éneklés és 

hitszónoklás nem más volt, mint egy filmszerű kazettás szalagos diktafon és hangszóró, hogy 

azt a benyomást keltsék, mintha prédikációkat tartanának; de nem voltak prédikátorok, és 

nem volt gyülekezet, csak néhány lélek, aki mesterkélt valamit, de bármit is csináltak, akkor 

ott nem lehetett megfejteni, mert a csavargó a folyosón volt a fal mögött, és nem volt elég 

közel. 

 

7. The drifter also sees lots of boxes of equal size, suitable for carrying stuff in by hand. His 

findings all startle him and as he backs up ever so cautiously he still manages to trip over 

something and bangs into a cupboard, making a significant enough scuffling and clanging of 

percussions from the various items at his feet. Just then the cupboard panel door breaks 

open and he sees more of the same kind of boxes inside it.  

 

A csavargó rengeteg azonos méretű dobozt is lát, amelyek alkalmasak a dolgok kézi 

szállítására. A látottak mind megdöbbentetik, és miközben elég óvatosan hátrál, még sikerül 

megbotlani valamiben, és nekiütközik egy szekrénynek, ami elég nagy lármát és csatanást 

okoz a lábánál lévő tárgyakban. Ekkor kinyílik a szekrény ajtaja, és több hasonló dobozt lát 

benne. 

 

8. Shaken by this ruckus, he nervously puts back the panel as carefully and as quietly as his 

nerves can muster, for certainly he was nervous that someone would out him. This effort, 

however, goes in vain, as just then as he turns around the old-man blind preacher finds him, 

grabs his face and hands to read his features and character; this is enough for the curious 

preacher to learn that the drifter is a working man, but also to add more panic to the drifter’s 

nervousness. The drifter then breaks free and bolts out of the chapel.  

 

Ettől a zűrzavartól megrémülve, idegesen visszateszi a panelt olyan óvatosan és olyan halkan, 

ahogy csak az idegei bírják, mert minden bizonnyal ideges, hogy felfedezik, hogy ott járt. Ez 

az erőfeszítés azonban hiábavaló volt, mert éppen akkor, amikor megfordul, az öreg vak 

prédikátor rátalál, az arcát és kezét megragadva leolvassa arcvonásait és jellemét; ez elég 

ahhoz, hogy a kíváncsi prédikátor megtudja, hogy a csavargó egy dolgozó ember, de egyúttal 
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még több feszültség is a csavargó idegállapotához. A csavargó ekkor kiszabadul, és kirohan a 

kápolnából. 

 

9. Later that day, the drifter, from across the street near a thigh high cinder brick wall on the 

edge of a camp, peers through binoculars he borrows from a mate and sees a massive 

amount of police cars and the few guys who had been going in and out of the building 

desperately scrambling to load their cars with many of those boxes being tucked into the cars 

and speeding away in their old 1970 American family-style cars (not Trabants, for example) in 

an attempt to run from the heavily armed authorities. The camp soon thereafter comes 

under attack and is demolished by bulldozers and a line of police with riot gear. By daybreak 

the church had been emptied of guests and the makeshift camp was no more. All that 

remained in the camp were a few ragtag items here and there strewn about.   

 

A csavargó aznap később az utca túloldaláról, egy combmagasságú salakos téglafal mellől, a 

tábor szélén, az egyik haverjától kölcsönkért távcsövön keresztül nézi a rengeteg rendőrautót, 

és látja, hogy az épületbe ki-be járó néhány fickó kétségbeesetten igyekezve megrakják az 

autóikat, sok ilyen dobozt betuszkolva az autókba, és száguldanak el a régi, 1970-as évek beli 

amerikai családi autóikkal (például nem Trabantokkal), hogy megpróbáljanak elmenekülni az 

erősen felfegyverzett hatóságok elől. A tábort nem sokkal később támadás éri, buldózerek és 

rohamrendőrök sora rombolja le. Hajnalra a vendégeket kiürítették a templomból, és a 

rögtönzött tábor sem létezett többé. A táborban csak néhány itt-ott szétszórt rongyos holmi 

maradt. 

 

10. When the dust seemed to have settled, the drifter goes back into the chapel and finds that 

the boxes in the cupboard that he had previously discovered were still intact. He pulls one of 

them out and takes off with it. When he finds a safe place in a back alleyway behind some 

dumpsters and old ghetto-style apartment buildings, he opens it, and to his dismay he finds 

only cheap dark glasses in the box—he doesn’t find anything of value. So, hurriedly he hides 

the box by covering it with confetti in a bright aluminum garbage can and worryingly leaves 

to the streets, but not before he snatches a pair of glasses out of the box.  

 

Amikor a por leülepedni látszott, a csavargó visszamegy a kápolnába, és megállapítja, hogy a 

szekrényben lévő dobozok, amelyeket korábban felfedezett, még mindig sértetlenek. Kihúzza 

az egyiket, és elszalad vele. Amikor egy hátsó sikátorban, néhány kuka és régi gettó szerű 

épület mögött biztonságos helyet talál, kinyitja, és legnagyobb megdöbbenésére csak olcsó, 

sötét szemüvegeket talál a dobozban – semmit sem, aminek értéke van. Ezért sietve elrejti a 

dobozt úgy, hogy konfettivel letakarja egy fényes alumínium szemeteskukában, és aggódva 

távozik az utcára, de csak azután, hogy előkapott egy szemüveget a dobozból. 

 

11. Viewers of this documentary must be a bit antsy at this point because the drifter doesn’t put 

on the glasses right away, and it should be easily presumed that those glasses were to play a 

vital role in the plot of the show. What was going to happen when he put them on? Yep, sure 

enough, when the glasses are put on … 

 

A dokumentumfilm nézői ezen a ponton már kicsit biztosan idegesek, mert a csavargó nem 

veszi fel rögtön a szemüveget, és könnyen feltételezhető, hogy az a szemüveg fontos 
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szerepet fog játszani a film cselekményében. Mi fog történni, amikor felteszi? Igen, persze, 

amikor a szemüveg felkerül ... 

 

12. When the drifter puts on the glasses, the movie screen turns to black and white. He sees 

billboards and other street advertisements for what they subliminally say, not for what 

everyone thinks they say. The first one says “OBEY” on a plain white background with a silver 

frame. He takes them off and then puts them on each time. The second, “MARRY AND 

REPRODUCE,” with the same background and all in capital letters. The third, “NO 

INDEPENDENT THOUGHT.” The fourth, “CONSUME.” And now suddenly he puts them on and 

looks at all the signs down the busy commercial highway: WATCH T.V., CONFORM, STAY 

ASLEEP, BUY, SUBMIT, CONSUME. He keeps the glasses on and is clearly dazed and frazzled. 

Then, the drifter starts to look at people. With the glasses still on, he sees normal-looking 

people, but also people who are distinctly not who or what they seem. They seem to look 

kind of like charcoaled skeletons of themselves with mildly glowing eyes. Some of the normal 

people are mingling with the abnormal ones. He begins browsing through magazines and the 

magazine seller, who looks normally the same with the glasses on or off, asks him if he’s 

going to buy one or to step aside. The seller has money in his hand that turns to read “THIS IS 

YOUR GOD” when the glasses are put back on.  

 

Amikor a csavargó felveszi a szemüveget, a film képernyője fekete-fehérré változik. Az 

óriásplakátokat és más utcai reklámokat annak látja, amit tudat alatt sugallnak, nem pedig 

annak, ami rájuk van írva. Az elsőn az áll, hogy „ENGEDELMESKEDJ!”, egyszerű fehér alapon, 

ezüst kerettel. Minden alkalommal leveszi, majd felteszi. A második: „HÁZASODJATOK ÖSSZE 

ÉS SZAPORODJATOK!”, ugyanilyen háttérrel és csupa nagybetűvel. A harmadik: „NINCS 

FÜGGETLEN GONDOLAT”! A negyedik: „FOGYASSZ!” És most hirtelen felteszi a szemüveget, 

és végignéz az összes táblán a forgalmas kereskedelmi főúton: „NÉZZ TÉVÉT”, 

„ENGEDELMESKEDJ”, „ALUDJ TOVÁBB!”, „VÁSÁROLJ”, „HÓDOLJ BE”, „FOGYASSZ”! A 

szemüveget nem veszi le, és láthatóan elkábul és zavartá válik. Aztán a csavargó elkezdi nézni 

az embereket. Továbbra is szemüveggel a fején normálisnak tűnő embereket lát, de olyan 

embereket, akik egyértelműen nem azok, akinek vagy aminek tűnnek. Úgy néznek ki, mintha 

önmaguk elszenesedett csontvázai lennének, enyhén izzó szemekkel. A normális emberek 

közül néhányan elvegyülnek az abnormálisak között. Elkezdi nézegetni a magazinokat, és a 

magazinárus, aki alapból ugyanúgy néz ki, szemüveggel vagy anélkül, megkérdezi tőle, hogy 

vesz-e egyet, vagy félreáll. Az eladó kezében pénz van, ami a szemüveg visszahelyezésekor 

úgy látszódik, hogy „EZ AZ ISTENED” felirat van rajta. 

 

13. So, the man does the obviously expected things a viewer might expect to try to find out 

what’s going on and who is real and who is not. He then ends up being noticed as “This one 

can see,” with several of these skeleton-people (similar to zombies, but distinctly different) 

speaking in their watches, all with the same message, “This one can see.” He runs away and 

different events happen. He kills a couple of cops and other skeleton-heads.  

 

Tehát a férfi megteszi azokat a nyilvánvalóan elvárható dolgokat, amelyeket a néző is elvárna, 

hogy megpróbálja kideríteni, mi történik, ki a valós és ki nem. Aztán a végén észreveszik, 

hogy „Ez az ember láthatja minket,” és több csontváz-ember (hasonlóak a zombikhoz, de 

határozottan mások) beszél az órájába, és mindegyik ugyanazt az üzenetet diktáva mondja: 
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„Ez az ember láthat minket.” Elszökik, aztán különböző események történnek. Megöl néhány 

zsarut és más koponya fejűeket. 

 

14. He finds a lady who doesn’t change with the glasses on or off, so he thinks that she must be 

an ally.  That, however, was a mistake, because as soon as he doesn’t expect it, she hits him 

over the head with a bottle and throws him out the window, over the balcony and down a 

dry grassy knoll. He’s sore, but not killed, and limps off. 

 

Talál egy hölgyet, aki sem a szemüveggel, sem nelküle nem változik át, ezért azt gondolja, 

hogy biztosan vele van. Ez azonban tévedés volt, mert amint nem számít rá, a nő fejbe vágja 

egy üveggel, és kilöki az ablakon, az erkélyen át, ahol egy száraz füves dombra esik. Megsérül, 

de nem hal meg, és elsántikál. 

 

15. He hides and finds his way back to the construction site, staying in hiding. He sees his black 

friend, who knows what he did, and so they begin to argue. The drifter is begging for help 

and Blacky is telling him to stay away because he’s nothing but trouble for him. The drifter 

goes back to try to find the box but sees a city dump truck nearby and no box. He assumes, 

and jumps inside. He finds the box, but oddly enough, the dump truck dumps its half-filled 

load right there in the alleyway—with him inside. Then we see that the black guy apparently 

followed him and throws him some money so he could get by for a month and then starts to 

walk away. But the drifter says, “Wait, put these on.” 

 

Elbújik és visszatalál az építkezésre, ahol rejtőzködve marad. Meglátja fekete barátját, aki 

tudja, mit csinált, ezért vitatkozni kezdenek. A csavargó segítségért könyörög, a néger pedig 

azt mondja neki, hogy maradjon tőle távol, mert semmi mást, csak bajt hoz rá. A csavargó 

visszamegy, hogy megpróbálja megtalálni a dobozt, de csak egy szemétszállítót lát a közelben, 

és sehol sincsenek dobozok. Úgy gondolja már benne van, tehát beugrik. Megtalálja a dobozt, 

de furcsa módon a a szemétszállítót ott, a sikátorban üríti ki félig töltött rakományát – vele 

együtt. Aztán azt látjuk, hogy a fekete fickó látszólag követte őt, és ad neki egy kis pénzt, 

hogy kibírja egy hónapig, majd otthagyja. De a csavargó azt mondja: „Várj, vedd fel ezt!” 

 

16. Blacky refuses! They get into a pretty hefty fighting match, wrestle, scrap, punch and get into 

quite a tussle. It’s a pretty brutal match for the 1980s. The black guy refuses the glasses and 

was going to step on them, then was stopped with a body slam and is subsequently punched. 

Then he tosses the glasses a few feet away to the other side of the alleyway, but the drifter 

couldn’t let it be and so they both find a second wind of energy and fight harder than ever. 

Finally, at the end, the drifter forces the glasses on Blacky so he can see what he had been 

trying to show him. Blacky does finally see and does now finally get it. Now they both have 

glasses on when they walk in to check into a motel—faces are swollen and bloodied.  

 

A fekete fickó visszautasítja! Elkezdenek elég hevesen verekedni, ütik, verik egymást, és 

jókora balhéba keverekednek. Ez egy elég brutális verekedés az 1980-as évekhez képes. A 

fekete srác visszautasítja a szemüveget, és rá akar lépni, de egy testre mért ütéssel 

megállították, majd ököllel megütték. Aztán néhány méterrel odébb dobja a szemüveget a 

sikátor másik oldalára, de a csavargó nem hagyja abba, így mindketten újra erőt vesznek 

magukon és keményebben küzdenek, mint valaha. Aztán a végén a csavargó rákényszeríti a 
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szemüveget négerre, hogy lássa, mit próbált megmutatni neki. A fekete fickó végre látja, és 

most végre megérti. Most már mindketten hordják a szemüveget, amikor bemennek egy 

motelbe – az arcuk duzzadt és véres. 

 

17. Soon thereafter they meet up with the resistance and one guy tells them that most of the 

cops are human, “They’ve been told that we are commies trying to bring down the 

government. And some of them are being recruited—a reason for trading wealth, power. 

Most of them just sell out right away. Then all of a sudden we get promoted, our bank 

accounts get bigger. … We’ll do anything to be rich. ” The T.V. in the front lobby says, “All we 

really are is livestock.”3 Another lady gives them contact lenses to replace their glasses. 

 

Nem sokkal ezután találkoznak az ellenállással, és az egyik srác azt mondja nekik, hogy a 

zsaruk többsége ember: „Azt mondták nekik, hogy mi komcsik vagyunk, akik megpróbálják 

megbuktatni a kormányt. És néhányukat beszervezik - egy ok a gazdagsággal, hatalommal 

való kereskedésre. A legtöbbjüket csak azonnal elárulják. Aztán egyszer csak előléptetnek 

minket, megnő a bankszámlánk. … Mindent megteszünk, hogy gazdagok legyünk.” A TV az 

előcsarnokban azt mondja: „Valójában csak jószágok vagyunk.” Egy másik hölgy 

kontaktlencsét ad nekik, hogy lecseréljék a szemüvegüket. 

 

18. The lady who threw the drifter out the window shows up at the meeting. They get to talking, 

she apologizes and everything seems so hunky-dory after that. Just as she says, “Can we talk?” 

a bomb blows out a wall and the commando are standing in a line, right there in front of the 

rubble! Shooting begins on both sides.  

 

A találkozón megjelenik a hölgy, aki kidobta a csavargót az ablakon. Beszélgetni kezdenek, a 

lány bocsánatot kér, és utána minden olyan frankónak tűnik. Amíg azt nem mondja: 

"Beszélhetnénk?" majd egy bomba robbant ki egy falat, és a kommandósok felsorakoznak, 

ott a romok előtt! Mindkét oldalon lövöldözés kezdődik. 

 

19. It looks like the black guy was shot, but later on I can see he wasn’t (Perhaps it was just poor 

acting or presentation.) and the drifter is knocked down. The black guy is still able to help his 

friend get up and limp off. The fight is taken to the dark alleyways. 

 

Úgy tűnik, a fekete srácot lelőtték, de később látom, hogy nem (talán csak rossz színészi 

alakítás vagy előadás volt.), a csavargót meg leütötték. A fekete fickó még tud segíteni a 

barátjának felállni és elbicegni. A harc a sötét sikátorokban folytatódik. 

 

20. A wormhole is created by the peculiar watch that was taken from one of the skeleton-people 

when it was shot at and hit. The watch announces a countdown before the wormhole closes, 

which is seconds. They jump in and find that the wormhole leads into an underground tunnel 

route. They then stumble into a conference of elitists planning the New World Order system.  

 

A féregjáratot a különös karóra hozza létre által, amelyet az egyik csontváz-embertől vettek 

el, amikor rálőttek és eltalálták. A karóra visszaszámlál a féreglyuk bezáródása előtt, ami 

                                                           
3
 Stefan Molyneux - The Story of Your Enslavement 

https://odysee.com/@cliveohagan:5/stefan-molyneux-the-story-of-your:1
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másodperceket jelent. Beugranak és rájönnek, hogy a féreglyuk egy földalatti alagútba vezet. 

Ezután belekeverednek az Új Világrend rendszerét tervező elitisták konferenciájába. 

 

21. It was discovered that the radio station is nearby through the same tunnel system. One of 

the elitists ‘befriends’ them and escorts them to the radio station, probably at first thinking 

that they were part of his group, since they had made it to the conference in the first place. 

The elitist asks the guards if they can go in and the guards snidely answer with a resounding 

“No.” So, the drifter and black guy shoot one guard each, clearing the path to entry.  

 

Kiderült, hogy a rádióállomás a közelben van, ugyanazon alagútrendszeren keresztül. Az egyik 

elitista elkezd „barátkozni” velük, és elkíséri őket a rádióállomáshoz, valószínűleg először azt 

gondolva, hogy az ő csoportjához tartoznak, mivel eleve bekerültek a konferenciára az első 

helyen. Az elitista megkérdezi az őröket, hogy bemehetnek-e, de az őrök gúnyolsan 

válaszolnak egy határozott „Nem”-mel. A csavargó és a fekete fickó tehát lelő egy-egy őrt, és 

ezzel szabaddá teszik az utat a bejutáshoz.  

 

22. They take the escort hostage. The elitist escort is begging to be let freed and for them not to 

proceed. Obviously he’s still human, but a skeleton-creature appeaser, nonetheless. “They’re 

running the whole show. There aren’t no more countries,” he continues with a gutless quiver. 

“They own everything, the whole goddamn planet. They do whatever they want. What’s 

wrong with having it good, for a change? (which sounds like sounds echoed by Győrfi Pál and 

the rest of the Hungarian puppet actors and actresses dressed in their Sunday bests, 

preaching to us all to say how wonderful it will be after we take the new experimental 

biological agents—the ‘vaccination’, which is a purposeful misnomer for the poison that is 

being promoted on a whimsical farce that they know to be a farce.)”  

 

Túszul ejtik a kísérőt. Az elitista kísérő könyörög, hogy engedjék szabadon, és hagyák abba. 

Nyilvánvalóan ő még egy ember, de azért csontváz-lény nyugtató is egyben. „Ők vezetik az 

egész műsort. Nem léteznek többé az országok" - folytatja zsigeri remegéssel. „Minden az 

övék, az egész istenverte bolygó. Azt tesznek, amit akarnak. Mi a baj azzal, ha a változatosság 

kedvéért jó dolgunk van? (Ami úgy hangzik, mintha Győrfi Pál és a többi magyar bábszínész 

és színésznő visszhangozna legjobb vasarnapi ruhájukba öltözve, és mindannyiunknak 

prédikálna, hogy milyen csodálatos lesz, miután bevesszük az új kísérleti biológiai szereket - 

az "oltást", ami egy tudatos félrevezetés a méregre, amit egy szeszélyes bohózatban 

reklámoznak, amiről tudják is, hogy bohózat.)” 

 

23. Holly, the seemingly nice girl previously mentioned, works there. The drifter is desperate to 

find her and calls out her name so everyone can hear his cry.  

 

Ott dolgozik Holly, az előbb említett kedvesnek tűnő lány.  A csavargó kétségbeesetten keresi 

a lányt, és a nevét kiabálja, hogy mindenki hallja őt. 

 

24. The appeaser continues his pleads using sanctimonious platitudes. “They’ll let us have it 

good if we just leave them alone,” he says. He continues with the same old used-car 

salesman spiel. “What’s the threat? We all sell out every day; we might as well be on the 

winning team.” And just then in the blink of an eye the escort disappears with the aid of that 
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peculiar watch after a guard shows up, who distracts and spooks them, causing them to turn 

left to shoot the poor bastard cold dead.   

 

A békítő szentséges közhelyekkel folytatja könyörgését. „Megengedik nekünk, hogy jól 

járjunk, ha békén hagyjuk őket” - mondja. Folytatja ugyanazokat a régi használtautó-

kereskedő szövegeket. „Mi fenyeget? Mindannyian minden nap elárulunk; akár a győztes 

csapatban is lehetnénk.” És ekkor egy szempillantás alatt eltűnik a kíséret a különös karóra 

segítségével, miután megjelenik egy őr, aki megzavarja és megijeszti őket, ami miatt balra 

fordulnak, hogy hidegre tegyék a csóri kiscsávót. 

 

25. The drifter and black guy break open the door to the radio station by throwing a hand 

grenade at it. They shoot up everything and kill skeleton-people, trying to spare the lives of 

humans (even though they are collaborators). They shoot their way down the hallway in an 

attempt to find Holly. It’s not sure what happened to the black guy in the end.  

 

A csavargó és a fekete fickó egy kézigránátot a rádióállomás ajtajának dobva betöri azt. 

Mindent szétlőnek, és a csontváz-embereket is megölik, úgy hogy próbálják megkímélni az 

emberek életét (habár ők is közreműködők). A folyosón vezető úton végig lövöznek, hogy 

megtalálják Hollyt. Az nem világos, hogy a végén mi történt a fekete fickóval. 

 

26. Holly finds the drifter with her pistol pointed at him, “You can’t win.” He’s faster than she, 

though, and he shoots her dead, after which time the two helicopters hovering close by 

shoot him to smithereens—well, maybe not to smithereens, but to death, for sure—I was 

just trying a new word, is all.  

 

Holly megtalálja a csavargót, pisztolyát ráfogva: "Nem győzhetsz". A férfi azonban gyorsabb 

nála, és agyonlövi, mire a közelben szálló két helikopter szitává lövi - na jó, talán nem szitává, 

de halálra biztosan -, csak egy új szót próbáltam ki, ennyi. 

 

27. In the end, it seems that in the group of covert rebelling humans there are snitches in the mix 

that tattletale on the group. As is often in real life, the resistance and conspirators are 

squashed—evil can actually be stronger than good, in the short term, and in the long term. 

 

Végül úgy tűnik, hogy a titokban lázadó emberek csoportjában vannak besúgók, akik elárulják 

a csoportot. Mint a való életben gyakran előfordul, az ellenállást és az összeesküvőket 

ellehetetlenítik - a gonosz valóban erősebb lehet a jónál, rövid és hosszú távon is. 

 

28. Bringing this documentary to the forefront of today, the analogies cannot be exaggerated! 

Although for the purpose of this exercise, the following references and examples will be 

focusing on the Hungarian condition to make the accounting of examples simpler, less 

abstract, and much shorter, I could go around the world with the bizarre nature of man’s 

tendencies.  

 

Ezt a dokumentumfilmet a napjainkra vetitve, az egyezést nem lehet túlzásba vinni! Bár a 

következő hivatkozások és példák e feladat szempontjából a magyar állapotokra fognak 

összpontosítani, hogy a példák számonkérése egyszerűbb, kevésbé elvont és sokkal rövidebb 
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legyen, ettől függetlenül az ember hajlamainak bizarr természetével körbejárhatnám a 

világot. 

 

29. In the era of mobile phone zombies and centralized rote learning, it’s no wonder that waking 

people up has become nearly an unbearably arduous and daunting task—and those who are 

asleep don’t much care to be awakened. Mobile phone zombies seldom seem to be looking 

for educational materials that may challenge the mind, useful messages of one thing or 

another, or a video that may enhance some kind of understanding of something; oh no, it’s a 

mass dementia of the lonely, hapless incarnations that can’t resolve remittent bouts of the 

wanting of something not resolvable: perhaps they’re mostly looking for virtual friends or 

virtual comfort blankets that seem to seldom fulfill a longing.  

 

A mobiltelefonos zombik és a központosított magoló tanulás korszakában nem csoda, hogy 

az emberek felébresztése szinte elviselhetetlenül fáradságos és félelmetes feladattá vált – az 

alvók pedig nem nagyon törődnek azzal, hogy felébresszék őket. Úgy tűnik, a mobiltelefonos 

zombik ritkán keresnek olyan oktatási anyagokat, amelyek megkérdőjelezik az elmét, hasznos 

üzeneteket egy vagy másik dologról, vagy olyan videót, amely valamiféle megértést erősíthet; 

ó, nem, ez a magányos, szerencsétlen megtestesülések tömeges elbutulása, amely nem tudja 

megoldani a feloldhatatlan dolgok hiányának visszaeső rohamát: talán leginkább virtuális 

barátokat vagy virtuális vigasztaló-takarót keresnek, amely úgy tűnik, ritkán teljesíti a 

vágyakat.  
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30. In the meantime, we Hungarians go about our daily lives and sleep comfortably in our beds 

while we play the blame game for any economic discomforts and woes. Not the consistent, 

very high rates of taxation, not the constantly wasteful expenditures, not the kleptocracy 

we’ve created (e.g. Orbán Viktor’s wealth alone is an estimated 2.4 trillion forints 

[2,400,000,000,000]), not the mounds of red tape of bureaucratic regulations that restrict 

economic freedoms that would drive growth, not our unnecessary and decades long love fest 

and drive towards dependencies on Fascist Russia and Communist China and other Islamic 

unfriendly states; oh no, we blame America and their junk-food and violent “desires” for war. 

A most prevalent blame game regards sanctions against Russia (97% of Hungarians blame 

Europe and America, mostly, for the sudden inflationary rise, is the news of the day.) for 

higher than normally high inflation while our neighbors are being exterminated with a 

Russian scorch-earth policy. The genocide includes an estimated 19,000 Ukrainian children 

who have already been kidnapped and have disappeared and taken to the Soviet Union to 

undergo re-education indoctrination programs that utterly destroy their heritage and culture. 

Here are the stats on Ukrainian children as of May 2023: 480 children died, 964 children 

wounded, 405 missing, 12 149 found, 19 393 deported, 364 returned, but these numbers are 

likely to be significantly higher. All in all, the Russian Orcs are bandits that rape, rob, steal, 

behead people and raze all in its path, while we, Ukraine’s Hungarian neighbors, with echoes 

of Russian propaganda mouth pieces, support the international criminals as much as a lame 

European community can tolerate in order to relieve the Hungarian oligarchs of their 

fundamental duties and obligations to its citizens by dissing any European coalition and 

moral or ethical standards on this issue. This is not to say that Europe doesn’t have its own 

faults, but …. . 

 

Eközben mi, magyarok éljük a mindennapjainkat, és kényelmesen alszunk az ágyunkban, 

miközben minden gazdasági kellemetlenségért és bánatért a „hibáztató” játékot játsszuk.  

Nem az állandó és nagyon magas adókulcsok, nem a folyamatosan pazarló kiadások, nem az 

általunk létrehozott kleptokrácia (pl. Orbán Viktor vagyonát egyedül 2,4 billió forintra [2 400 

000 000 000 000] becsülik.), nem a bürokratikus szabályozások bürokráciájának halmozása, 

amelyek korlátozzák a gazdasági szabadságot, ami a növekedést ösztönözné, nem a 

szükségtelen és évtizedek óta tartó szerelmi függőségünket a fasiszta Oroszországtól, a 

kommunista Kínától és más iszlám, de velünk ellenséges államoktól; ó nem, mi Amerikát és 

az ő silány ételeit és erőszakos "háborús vágyait" hibáztatjuk. A legelterjedtebb „hibáztató” 

játékot játsszuk az Oroszország elleni szankciókkal kapcsolatban (a magyarok 97%-a 

elsősorban Európát és Amerikát hibáztatja a hirtelen inflációs növekedésért, ami a nap híre) a 

szokásosnál magasabb infláció miatt, miközben szomszédainkat az orosz felperzselt föld 

módszerrel irtják. A népirtás becslések szerint 19 000 ukrán gyermeket érint, akiket 

elraboltak és eltűntettek, és a Szovjetunióba vittek átnevelő programokra, melyek teljesen 

elpusztítják örökségüket és kúltúrájukat. Íme az ukrán gyerekek statisztikái 2023 májusában: 

480 gyermek meghalt, 964 gyermek megsérült, 405 eltűnt, 12 149-et találtak, 19 393-at 

deportáltak, 364-et visszatértek, de ezek a számok valószínűleg lényegesen magasabbak. 

Összességében az orosz orkok olyan banditák, akik erőszakolnak, rabolnak, lopnak, 

embereket fejeznek le és mindent lerombolnak, ami az útjukba kerül, miközben mi, Ukrajna 

magyar szomszédai, az orosz propaganda szócsöveinek visszhangjával, támogatjuk a 

nemzetközi bűnözőket olyannyira, amennyire egy béna európai közösség elviselhet, annak 

érdekében, hogy a magyar oligarchákat mentesítse alapvető kötelességeiktől és polgáraival 
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szembeni kötelezettségeik alól azáltal, hogy felrúgja az európai koalíciót és annak erkölcsi 

vagy etikai normáit ebben a kérdésben. Ez nem azt jelenti, hogy Európának nincsenek saját 

hibái, de… . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. I’ve had more than one student declare that Ukraine isn’t a real country; however, that 

Hungary IS and Hungary would somehow be even stronger with that bigger land mass (of a 

fake map that never existed except in the lands of pipe dreams, fantasies and lollipops) it 

used to have. Summarizing from the mouths of Hungarian fascists (i.e., some of my students 

included, and at least one Mi Hazánk politician, Szikora István, I used to correspond with): 

“Ukraine’s Jewish gay Nazi president, the president of a non-existent country, Volodymyr 

Oleksandrovich Zelensky, who is married with children and whose political party is called the 

Servant of the People, steals Russian fuel (alleged fuel depletions from the 1990s to 2014, 

though Zelenszky has only been in office since 2019) and Ukrainians with Hungarian ancestry 

are “being killed and harassed by state-sponsored Ukrainian Nazis. Zelensky should leave the 

country in exile or be killed so we can all live in peace.” And, “I’m tired of Zelensky, he’s 

always begging for weapons and money and discriminating against (Ukrainians with 

Hungarian ancestory) Hungarians who live in Ukraine.” Szikora István also exclaimed that the 

U.S.A. never helps, in reference to the U.S.A. not coming to the aid of Hungary in 1956; I 

never ever want to hear any Hungarian say such malarkey again. Lots of my students don’t 

give a hoot about this topic, which brings me to my own quote: 

“There are three kinds of communists: Those who preach water and drink wine,  
those who believe in freeloading or are freeloaders (as a lifestyle),  
and shoulder shruggers (the it doesn’t matter attitude, with a shoulder shrug).” 

 
 and another’s: 
 

"First they came for the Socialists, and I did not speak out — because I was  

Ukrainian Children in Ukrainian War 

Allied victory over nazism remembered on V-E Day | World News | TVP World 

 

https://youtu.be/XMu8OcHw4RI
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not a Socialist. 
Then they came for the Trade Unionists, and I did not speak out — because I  
was not a Trade Unionist. 
Then they came for the Jews, and I did not speak out — because I was not a  
Jew.  
And then they came for me — and there was no one left to speak for  
me. – Martin Niemöller 

   
 and another’s: 
 

“To sit back hoping that someday, some way, someone will make things  
right is to go on feeding the crocodile, hoping he will eat you last - but eat  
you he will.” - Ronald Reagan 

 
Nem egy diákom jelentette már ki, hogy Ukrajna nem egy igazi ország; viszont Magyarország 
VAN, és Magyarország valahogyan még erősebb lenne azzal a nagyobb földdarabbal (egy 
hamis térkép alapján, ami soha nem létezett, kivéve a vágyálmok és a mesék világában) amije 
régen volt. A magyar fasiszták szájából összefoglalva (vagyis néhány tanítványom, és legalább 
a Mi Hazánk egy politikusa, Szikora István, akivel korábban leveleztem): „Ukrajna zsidó, 
meleg náci elnöke, egy nem létező ország elnöke, Volodimir Olekszandrovics Zelenszkij, aki 
házas, gyerekei vannak, politikai pártját a Nép szolgájának hívják, orosz üzemanyagot lop (az 
állítólagos üzemanyaglopás az 1990-es évektől 2014-ig volt, holott Zelenszky csak 2019 óta 
van hivatalban), és a magyar felmenőkkel rendelkező ukránokat gyilkolják és államilag 
támogatott ukrán nácik zaklatják. Zelenszkijnek száműzetésben kellene elhagynia az országot, 
vagy meg kellene ölni, hogy mindannyian békében élhessünk.” És: "Elegem van Zelenszkijből, 
állandóan fegyverekért és pénzért könyörög és az Ukrajnában élő magyarokat (magyar 
felmenőkkel rendelkező ukránok) hátrányosan megkülönbözteti." Szikora István is azt 
nyilatkozta, hogy az USA soha nem segít, arra utalva, hogy 1956-ban az USA nem sietett 
Magyarország segítségére; soha többé nem akarok hallani egyetlen magyar embert sem, aki 
ilyen badarságot mond. Sok tanítványom általában rá sem bagózik erre a témára, ami a saját 
gondaltomhoz vezet: 

 
„Háromféle kommunista létezik: Azok, akik bort isznak és vizet prédikálnak,  
akik az ingyenélésben hisznek, vagy csak potyáznak (mint életmód),  
és a vállat vonogatók („a nem számít” hozzáállás, egy vállrándítással).” 

 
és egy másiké: 
 

„Először a szocialistákért jöttek, és nem emeltem fel értük a szavamat –  
mert nem voltam szocialista.  
Aztán a szakszervezetek tagjaiért jöttek, és nem emeltem fel értük a  
szavamat – mert nem voltam szakszervezeti tag. 
Aztán a zsidókért jöttek, és nem emeltem fel értük a szavamat – mert  
nem voltam zsidó.  
Aztán értem jöttek, és már nem volt, aki felemelje a szavát –  
értem.” – Martin Niemöller  
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich  
war ja kein Sozialdemokrat. 
Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich nicht protestiert; ich  
war ja kein Gewerkschafter. 
Als sie die Juden holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Jude. 
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.  
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– Martin Niemöller  
 

és egy másiké: 
 

„Ha hátradőlsz abban a reményben, hogy egyszer, valamilyen módon,  
valaki rendbe hozza a dolgokat, annyit tesz, hogy eteted a krokodilt,  
abban a reményben, hogy ő eszik meg téged utoljára – de meg fog  
enni téged.” - Ronald Reagan 

 

 
 

32. Does the Hungarian government accept refugees to help the Ukrainians or to help Russia by 

relieving the pressurized faucet? It is no secret that Hungarian oligarchs make new money 

with every such task they take on and this refugee crisis is no different. The genocide is real, 

but Hungarians generally “aren’t interested in politics” and don’t want to talk about it. 

Hungary is a land that reverberates a mantra, declaring “We are a land of free public 

discourse,” but is one that has no legal public place to practice it, freely.  

 

A magyar kormány a menekültek befogadásával az ukránoknak segít, vagy Oroszországnak a 

túlnyomásos csap tehermentesítésével? Nem titok, hogy a magyar oligarchák minden ilyen 

feladattal új pénzt keresnek, és ez a menekültválság sem más. A népirtás valós, de a 

magyarokat általában „nem érdekli a politika”, és nem is akarnak róla beszélni. Magyarország 

egy olyan ország, amely azt a mantrát visszhangozza, hogy „A szabad közbeszéd országa 

vagyunk”, de nincs törvényes, nyilvános helye ennek szabad gyakorlására. 

 

33. Moving on to the recent corona virus scams. The oligarchs say “Jump” and Hungarians ask, 

“How high?” The evidence in the matter of the fraudulent mask wearing and vaccination 

sciences is overwhelmingly deductive. For one, science is developed through skepticism of 

the hypotheses and theories created, and questioning that assumed science is pertinent to 

that very science they pretend to be salvaging; yet Hungary made it illegal to do so (i.e., Act 

Nr. 12 of 2020).   

 

Térjünk át a legutóbbi koronavírus-átverésekre. Az oligarchák azt mondják: „Ugorj!”, a 

magyarok pedig azt kérdezik: „Milyen magasra?” A csalárd maszkviselés és a védőoltás 

https://verfassungsblog.de/fighting-fake-news-or-fighting-inconvenient-truths/
https://verfassungsblog.de/fighting-fake-news-or-fighting-inconvenient-truths/


Page 15 of 25 
 

tudományával kapcsolatos bizonyítékok túlnyomórészt következtetések. A tudományt 

elsőként a felállított feltevésekkel és elméleteket érintő kételkedéssel fejlesztik, és a 

feltételezett tudomány megkérdőjelezése éppen ahhoz a tudományhoz tartozik, amelyet 

megmenteni akarnak; viszont, Magyarország mégis törvénytelenné tette ezt (pl. 2020. évi 12. 

törvény). 

 

34. Many scientists have labeled “2020: The Year Medicine Lost Contact.”4 Also interestingly to 

note is just a short sampling of a collection of evidentiary videos related to this theme in real-

life and in real-time: House Arrest - AI Recognition - Coronavirus5 ; Project Immanuel - 

Announcement6; ex Pfizer Vice President BLOWS THE WHISTLE7; Dr. Pócs Alfréd: A csinált 

járvány...: Gyerekeknek kísérleti oltást nem szabad adni! Embertelenség, felelőtlenség!8  ; 

and Perspectives on the Pandemic | "Blood Clots and Beyond" | Episode 159. These are just 6 

of the well more than 500 videos and documentation that I’ve compiled and researched10, 

most of which are medical and the others are generally in regards to some scary stuff 

concerning regulations and lockdown consequences, all of which are referenced by and 

supported by an innumerable amount of professionals that may, at least in part, help wake 

up the majority in the “developed” world who seem to be tranced sleepwalkers in a drunken 

stupor.11  

 

Sok tudós úgy tekinti „2020: Az év, amikor az orvostudomány elvesztette a kapcsolatát.” 

Szintén érdekes megjegyezni, hogy ez csak egy rövid minta a témához kapcsolódó bizonyító 

erejű videók gyűjteményéből a valós életben és valós időben: Házi őrizet - AI felismerés - 

Coronavirus; Immanuel Projekt - Bejelentés; A Pfizer előző alelnöke kitereget; Dr. Pócs Alfréd: 

A csinált járvány...: Gyerekeknek kísérleti oltást nem szabad adni! Embertelenség, 

felelőtlenség!; és A világjárvány szempontjai | "Vérrögök és azon túl" | 15. rész. Ez csak 6 a 

jóval több mint 500 videóból és dokumentációból, amelyeket összeállítottam és felkutattam, 

amelyek többsége orvosi, a többi pedig általában a szabályozásokkal és a bezárások 

következményeivel kapcsolatos ijesztő dolgokkal foglalkozik, amelyek mindegyike 

hivatkozással ellátott és számtalan szakember támogatja, ami legalább részben segíthet 

felébreszteni a „fejlett” világ többségét, akik úgy tűnnek, mintha részeg alvajárók lennének. 

 

35. **Those who still wear masks have been traumatized, are suffering from PTSD or from 

Stockholm Syndrome, or they are simply wearing them to avoid heavier pollutants: metals, 

flying insects, and smog, for example—but they ARE NOT wearing them under any scientific 

pretext against any Wuhan virus, unless they have really, really been duped; perhaps they 

are wearing them as a fashion statement.  

                                                           
4
 2020: The Year Medicine Lost Contact; Dr. Sam Bailey 

5
 House Arrest - AI Recognition - Corona Virus 

6
 Project Immanuel - Announcement 

7
 ex Pfizer Vice President BLOWS THE WHISTLE 

8
 A csinált járvány...: Gyerekeknek kísérleti oltást nem szabad adni! Embertelenség, felelőtlenség! 

9
 Perspectives on the Pandemic | "Blood Clots and Beyond" | Episode 15 

10
 The Coronavirus Scam 

11
 “When there is a conflict of visions, those most powerfully affected by a particular vision may be the least 

aware of its underlying assumptions—or the least interested in stopping to examine such theoretical questions 
when there are urgent “practical” issues to be confronted, crusades to be launched, or values to be defended 
at all costs.”; Thomas Sowell 

https://odysee.com/@drsambailey:c/2020-the-year-medicine-lost-contact:f
https://rumble.com/vgvmpb-house-arrest-ai-recognition-corona-virus.html?mref=6zof&mrefc=3
https://odysee.com/@Projekt-Immanuel:3/Announcement_Eng:6
https://odysee.com/@Projekt-Immanuel:3/Announcement_Eng:6
https://odysee.com/@ceylon:1/ex-Pfizer-Vice-President-BLOWS-THE-WHISTLE:7
https://www.szilajcsiko.hu/single-post/dr-pocs-alfred-a-csinalt-jarvany?fbclid=IwAR22_M13VGiyQgBnR1Q4G3muUBmokFiYkeJyXjigoecQymKSVildvbNvgPM
https://www.szilajcsiko.hu/single-post/dr-pocs-alfred-a-csinalt-jarvany?fbclid=IwAR22_M13VGiyQgBnR1Q4G3muUBmokFiYkeJyXjigoecQymKSVildvbNvgPM
https://youtu.be/pyPjAfNNA-U
http://www.mediaaccess.hu/userspace/pdf_files/The%20Corona%20Virus%20Scam.pdf
https://odysee.com/@drsambailey:c/2020-the-year-medicine-lost-contact:f
https://rumble.com/vgvmpb-house-arrest-ai-recognition-corona-virus.html?mref=6zof&mrefc=3
https://rumble.com/vgvmpb-house-arrest-ai-recognition-corona-virus.html?mref=6zof&mrefc=3
https://odysee.com/@Projekt-Immanuel:3/Announcement_Eng:6
https://odysee.com/@ceylon:1/ex-Pfizer-Vice-President-BLOWS-THE-WHISTLE:7
https://www.szilajcsiko.hu/single-post/dr-pocs-alfred-a-csinalt-jarvany?fbclid=IwAR22_M13VGiyQgBnR1Q4G3muUBmokFiYkeJyXjigoecQymKSVildvbNvgPM
https://youtu.be/pyPjAfNNA-U
http://www.mediaaccess.hu/userspace/pdf_files/The%20Corona%20Virus%20Scam.pdf
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/22387-stockholm-syndrome#:~:text=Stockholm%20syndrome%20is%20a%20coping,relationship%20abuse%20and%20sex%20trafficking.
https://odysee.com/@drsambailey:c/2020-the-year-medicine-lost-contact:f
file:///D:/MediaAccess/Attendance/Tóth%20Tamás/House%20Arrest%20-%20AI%20Recognition%20-%20Corona%20Virus
https://odysee.com/@Projekt-Immanuel:3/Announcement_Eng:6
https://odysee.com/@ceylon:1/ex-Pfizer-Vice-President-BLOWS-THE-WHISTLE:7
https://www.szilajcsiko.hu/single-post/dr-pocs-alfred-a-csinalt-jarvany?fbclid=IwAR22_M13VGiyQgBnR1Q4G3muUBmokFiYkeJyXjigoecQymKSVildvbNvgPM
https://youtu.be/pyPjAfNNA-U
http://www.mediaaccess.hu/userspace/pdf_files/The%20Corona%20Virus%20Scam.pdf
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Azok, akik még mindig maszkot viselnek, megsérültek, PTSD vagy Stockholm-szindrómában 

szenvednek, vagy egyszerűen azért hordják, hogy elkerüljék a súlyosabb szennyeződéseket: 

például fémeket, repülő rovarokat és szmogot – de NEM hordják tudományos ürüggyel 

semmilyen Wuhan vírus ellen, kivéve, ha valóban átverték őket; talán viselni őket, mint egy 

divatnyilatkozatot. 

 

36. This coronavirus agenda and this year of 2021, the year of the first version of this writing, has 

been in the making since not long after WWII when both the communists and the Nazis grew 

bitter for a variety of reasons (The communists and Nazis are both on the same political side 

of any spectrum, by the way, by any logical measure, contrary to prevailing winds.), but 

mostly because of an underlying question that needed to be asked: “What went wrong and 

how can we reinvigorate our agenda?12” They have been lashing out ever since. This year and 

these times were planned and have been recorded for decades (i.e. in the United Nations 

own words as described in their Agenda 21 13[the 21st century]); There is also an Agenda 

203014; a like-minded description is in the Georgia Guidestones15; as well as in Bill Gate’s own 

words that he’s made clear and available on record decades ago16. 

 

És térjünk rá a koronavírus ügyre. Ez a 2021-es év, az írás első változatának éve, nem sokkal a 

második világháború után készült, amikor mind a kommunisták, mind a nácik elkeseredtek, 

különböző okokból, de leginkább egy mögöttes kérdés miatt (A kommunisták és a nácik 

egyébként az uralkodó széljárással ellentétben minden logikus mércével mérve ugyanazon a 

politikai oldalon állnak.), amelyet fel kellett tenni: "Mi romlott el, és hogyan tudjuk újra 

felpörgetni a tervünket? " Azóta is csak kirohanják magukat. Ezt az évet és ezeket az időket 

évtizedek óta tervezték és rögzítették (pl. az ENSZ saját szavaival, ahogyan azt az Agenda 21-

ben [a 21. század] leírták); Van egy Agenda 2030 is; egy hasonló gondolkodású leírás van a 

Georgia Guidestones-ban; valamint Bill Gate saját szavaiban, amelyeket évtizedekkel ezelőtt 

világossá és elérhetővé tett. 

 

37. Ask your students, friends, colleagues, and teachers to explain to you and to show you the 

evidence that wearing a mask is healthy—they won’t do it because they can’t do it because 

the evidence emphatically doesn’t exist! There is evidence that it is unhealthy, however 

(please see table below). They don’t even know what a virus is on the most primitive of levels. 

Or how many types of coronaviruses have been identified (7), how small a virus is compared 

to the holes in those ridiculous masks. They won’t know that there are nearly an estimated 

400 trillion (400,000,000,000,000) viruses in the human virome and only nearly 40 trillion 

bacteria in the human microbiome, and that every time they touch their mask, they implant 

billions of viruses on it, and every time they wash it, they ruin it just that much more and 

                                                           
12

 Cultural Marxism; Cultural Marxism | Dr. Voddie Baucham; The History of Political Correctness (Complete); 
Bill Whittle on The Narrative: The origins of Political Correctness; ____Anonymous- Agenda 21 Explained____ 
(Many of these videos have been taken down from the Internet by YouTube and others to protect the Agenda.)   
13

 AGENDA 21 (Agenda 2030 is part of Agenda 21); What is UN Agenda 21 Agenda 2030 & Sustainable 
Development? (very good) 
14

 There used to be several videos on YouTube and I’ve saved some on my PC, but YouTube has gone down the 
dark side and the propaganda is now predominant; Agenda 2030 With Jeremiah Harding Part 1 Episode 96 
15

 Georgia Guidestones 
16

 Innovating to zero! | Bill Gates 

https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/22387-stockholm-syndrome#:~:text=Stockholm%20syndrome%20is%20a%20coping,relationship%20abuse%20and%20sex%20trafficking.
https://youtu.be/GRMFBdDDTkI
https://youtu.be/EjaBpVzOohs
https://youtu.be/vrt6msZmU7Y
https://odysee.com/@awake-society:c/agenda-21-(agenda-2030-is-part-of-2:3
https://odysee.com/@DotConnectorReports:e/What-is-UN-Agenda-21-Agenda-2030-Sustainable-Development:d
https://odysee.com/@DotConnectorReports:e/What-is-UN-Agenda-21-Agenda-2030-Sustainable-Development:d
https://odysee.com/@agoristnexus:3/Agenda2030:42
https://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones
https://youtu.be/JaF-fq2Zn7I
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that’s besides the fact that masks should be replaced every few hours with a new one. But 

hey, who cares about science? And they won’t even know what a virome is. And you want to 

create a vaccination in record time to identify and control just one virus in this community of 

viruses? 

 

38. Kérd meg a diákjaidat, barátaidat, kollégáidat és tanáraidat, hogy magyarázzák el neked, és 

mutassák meg a bizonyítékot arra, hogy a maszk viselése egészséges - nem fogják, mert nem 

tudják, mert a bizonyíték hangsúlyozottan nem létezik! Még azt sem tudják, hogy mi az a 

vírus a legprimitívebb szinten. Vagy hogy hányféle koronavírust azonosítottak (7), hogy egy 

vírus milyen kicsi a nevetséges maszkok lyukaihoz képest. Nem fogják tudni, hogy az emberi 

viromban közel 400 trillió (400.000.000.000.000.000) vírus van, és csak közel 40 trillió 

baktérium az emberi mikrobiomban, és hogyan minden alkalommal, amikor hozzáérnek a 

maszkjukhoz, vírusok milliárdjait ültetik rá, és minden alkalommal, amikor kimossák, még 

jobban tönkreteszik, és mindezt amellett, hogy a maszkot néhány óránként le kell cserélni 

egy újra. De hé, kit érdekel a tudomány? És azt sem fogják tudni, hogy mi az a virom. És önök 

rekordidő alatt akarnak létrehozni egy vakcinát, hogy ebben a vírusközösségben csak 

egyetlen vírust azonosítsanak és kontrolláljanak? 

 

39. However, there’s still even a bigger problem with this virus premise. Virus, in latin, means 

poison or toxin (i.e. Viruses, vaccinations and RSV: Exploring terminology in paediatric 

virology are all inaccurate terminologies). “Everybody agrees it is time to remove historical 

biases in medical terminology and to adopt accurate medical terms."17  These terms were 

named in the beginnings of their discoveries because the hypothesis and theory behind these 

things discovered, from the very beginning were wrong; the hypothesis behind what viruses 

and of what vaccinations do and don’t do have been wrong and remain wrong today. This 

topic is more extensive than this paper can express, but the evidence is clear that Hungarians 

are being gaslighted on this matter. 

 

Azonban van még egy hatalmasabb probléma ezzel a vírusfeltevéssel. A vírus latinul mérget 

vagy toxint jelent (azaz a vírusok, a védőoltások és az RSV: a gyermekvirológia 

terminológiájának feltárása mind pontatlan terminológia). "Mindenki egyetért abban, hogy 

itt az ideje megszüntetni az orvosi terminológia történelmi előítéleteit és pontos orvosi 

kifejezéseket elfogadni."   Ezeket a kifejezéseket a felfedezéseik kezdetén azért nevezték el, 

mert a felfedezett dolgok mögött álló hipotézis és elmélet a kezdetektől fogva téves volt; a 

vírusok és a védőoltások hatásai és hatásai mögött álló hipotézisek tévesek voltak és ma is 

tévesek. Ez a téma terjedelmesebb, mint amit ez az írás ki tud fejteni, de a bizonyítékok 

egyértelműek, hogy a magyarokat  gaslightedják ebben a kérdésben. 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Viruses, vaccinations and RSV: Exploring terminology in paediatric virology; Everybody agrees it is time to 
remove historical biases in medical terminology and to adopt accurate medical terms. 

https://www.etymonline.com/word/virus
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7668151/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7668151/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7668151/
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40. (By the way, the red mark above in this chart is part of the word “Redacted” that was cut out 

when I only captured the chart, not the full document. I read the document before it had 

received that mark, but later captured it before it disappeared completely, and found the 

mark; this document only claims to be a hypothesis. There must be hundreds of documents 

on the corona virus that have been redacted. I have one such list of documents that have 

been redacted. Never in recent free-world history has something like that ever happen. This 

is a simple chart that any layman can surmise these assumptions to be viable candidates for 

further review—a higher education wouldn’t be necessary, besides, this document is only 

stating potential consequences.)  

 

(Egyébként a táblázatban a fenti piros jel a "Redacted" szó egy része, amelyet kivágtak, 

amikor csak a táblázatot rögzítettem, a teljes dokumentumot nem. Elolvastam a 

dokumentumot, mielőtt megkapta volna ezt a jelölést, de később rögzítettem, mielőtt 

teljesen eltűnt volna, és megtaláltam a jelölést; ez a dokumentum csak azt állítja, hogy 

hipotézis. Több száz olyan dokumentum lehet a koronavírusról, amelyet töröltek. Nekem is 

van egy ilyen listám a szerkesztett dokumentumokról. A közelmúlt szabad 

világtörténelmében még soha nem történt ilyesmi. Ez egy egyszerű táblázat, amiből bármely 

laikus fel tudja tételezni össze tudja foglalni ezeket a feltételezéseket, hogy életképes jelöltek 

legyenek a további felülvizsgálatra. Ez egy egyszerű táblázat, amelyből bármely laikus is meg 

tudja állapítani, hogy ezek a feltételezések életképes jelöltek a további felülvizsgálatra - egy 

felsőfokú végzettségre nem lenne szükség, különben is, ez a dokumentum csak a lehetséges 

következményeket állapítja meg.) 

 

41. Even the majority of affected people can’t seem to realize that the death toll during the 

corona virus years aren’t significantly worse than in others in recent years—just call up the 

cemeteries to verify this phenomenon. Ask someone to measure the cost/benefits that these 
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draconian restrictions have had, are having, and will be having in this country and around the 

world for years to come! They can’t do it! Why not?  

 

Úgy tűnik, még az érintettek többsége sem tudja felfogni, hogy a koronavírusos évek 

halálozási száma nem lényegesen rosszabb, mint az elmúlt évek más éveiben - csak hívja fel a 

temetőket, hogy meggyőződjön erről a jelenségről. Kérjetek meg valakit, hogy mérje fel, 

hogy ezek a drákói korlátozások milyen költség-haszon arányban voltak, vannak és lesznek az 

elkövetkező években ebben az országban és világszerte! Nem tudják megtenni! Miért nem?  

 

42. Forced enslavement is what it is. In the rain? In the wind? In the snow? In the scorching heat? 

In a car alone? Jogging? On a bicycle? Anyone, at any age, under any condition, for every and 

all reason? Wear the mask, get vaccinated (with vaccines that haven’t gone through the 

normally rigorous scrutiny), or else!18 Do you really think that a tissue that you use to cover 

your nasal and oral cavities—where you breathe, is going to stop a virus from anything? Is 

anybody awake? Stuff a rag in your car’s intake and another in its outtake and explain to me 

how that’s better! 

 

Kényszerített rabszolgasorba taszításról van szó. Az esőben? A szélben? A hóban? A perzselő 

hőségben? Egyedül egy autóban? Kocogva? Kerékpáron? Bárki, bármilyen korban, bármilyen 

körülmények között, mindenféle és bármilyen okból? Viselje a maszkot, oltassa be magát 

(olyan oltóanyagokkal, amelyek nem mentek át a szokásos szigorú ellenőrzésen), vagy 

másképp!  Tényleg azt hiszi, hogy egy zsebkendő, amivel az orr- és szájüregét takarja - ahol 

lélegzik, bármitől is megállít egy vírust? Van valaki ébren? Tegyél egy rongyot az autó 

beömlőnyílásában és egy másik a kivezetőnyílásban, és magyarázd el nekem, hogy ez mitől 

jobb! 

 

43. A Polymerase chain reaction (PCR) is a method widely used to rapidly make millions to 

billions of copies (complete copies or partial copies) of a specific DNA sample, allowing 

scientists to take a very small sample of DNA and amplify it (or a part of it) to a large enough 

amount to study in detail. PCR was invented in 1983 by the American biochemist Kary Mullis 

at Cetus Corporation. The inventor himself said that PCR tests are not for this purpose. It is a 

highly manipulative test and was never intended to be used as it is being used today, not to 

mention that antibodies or the absence of them doesn’t mean you’re sick or not, or that you 

can infect others or not. Yet, it has become the gold standard and regardless of how you feel 

physically, you will be quarantined in many countries if the masters of un-science find you 

                                                           
18

 American Frontline Doctors; Facemasks in the COVID-19 era: A health hypothesis: Facemasks in the COVID-19 
era: A health hypothesis, Stanford University: Many countries across the globe utilized medical and non-
medical facemasks as non-pharmaceutical intervention for reducing the transmission and infectivity of 
coronavirus disease-2019 (COVID-19). Although, scientific evidence supporting facemasks’ efficacy is lacking, 
adverse physiological, psychological and health effects are established. Is has been hypothesized that 
facemasks have compromised safety and efficacy profile and should be avoided from use. The current article 
comprehensively summarizes scientific evidences with respect to wearing facemasks in the COVID-19 era, 
providing prosper information for public health and decisions making. 
American Frontline Doctors 

https://odysee.com/American-Frontline-Doctors:7?fbclid=IwAR0Oq87_BTXI698M6ggkfcnXrwfdgBZcj_FwHwPI72JmuuAgiUV8tXbcEwU
http://www.mediaaccess.hu/userspace/pdf_files/facemasks.pdf
https://odysee.com/@SeekingTruthAruba:c/AmericanFrontlineDoctors:3
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worthy. Who cares about science?19 When I contracted the virus, the mask was impossible 

for me to wear because I needed more oxygen intake than the mask would allow.  

 

A polimeráz láncreakció (PCR) egy széles körben használt módszer, amellyel gyorsan több 

millió vagy milliárd másolatot (teljes vagy részleges másolatokat) lehet készíteni egy adott 

DNS-mintából, lehetővé téve a tudósok számára, hogy egy nagyon kis DNS-mintát vegyenek, 

és azt (vagy annak egy részét) elég nagy mennyiségre erősítsék fel a részletes vizsgálathoz. A 

PCR-t 1983-ban találta fel Kary Mullis amerikai biokémikus a Cetus Corporationnél. Maga a 

feltaláló mondta, hogy a PCR-tesztek nem erre a célra szolgálnak. Ez egy erősen manipulatív 

teszt, és soha nem arra szánták, hogy úgy használják, ahogyan ma használják, arról nem is 

beszélve, hogy az antitestek vagy azok hiánya nem jelenti azt, hogy beteg vagy vagy nem, 

vagy hogy megfertőzhetsz másokat vagy sem. Mégis ez lett az arany standard, és függetlenül 

attól, hogy fizikailag hogyan érzed magad, sok országban karanténba kerülsz, ha a 

tudománytalanság mesterei érdemesnek találnak rá. Kit érdekel a tudomány?  Amikor 

elkaptam a vírust, a maszkot lehetetlen volt viselnem, mert több oxigénbevitelre volt 

szükségem, mint amennyit a maszk lehetővé tett. 

 

44. Ask any of your students or professionals to proclaim and to prove to you that any of these 

so-called (unempirical and unscientific) vaccinations are healthy for you. The evidence 

doesn’t exist that they work or are healthy for you as advertised, but there is quite a bit of 

evidence on the secretive motivations of the propagators of the sales pitches.  

 

Kérje meg bármelyik diákját vagy szakemberét, hogy hirdesse és bizonyítsa be Önnek, hogy 

ezek közül az úgynevezett (munkanélküli és tudománytalan) oltások közül bármelyik 

egészséges az Ön számára. Nincs bizonyíték arra, hogy ezek működnek vagy egészségesek az 

Ön számára, ahogyan azt reklámozzák, de elég sok bizonyíték van az eladási reklámok 

propagálóinak titokzatos motivációiról. 

 

45. People are walking around so proudly to be following orders. Schools are out for seasons, 

businesses are shutdown forever, depression and depressive consequences are on the rise, 

and the dictators of Hungary are as happy and content and arrogant and as confident than 

ever that they’ll never lose their power, their stolen wealth and statuses because the 

skeleton-people are all about conforming and blocking those who don’t and most others who 

can see are all about appeasements; they’re all just so happy as a lark to be allotted the 

opportunities to be able to comply faithfully and fully devotionally by wearing the masks and 

getting the experimental biological agent so that we can once again move freely hither and 

thither to shops and workplaces and movie theaters and be able to cross country borders.  

 

                                                           
19

 Fact check: Inventor of method used to test for COVID-19 didn’t say it can’t be used in virus detection: The 
context around the quote shows Lauritsen is not saying PCR tests do not work. Instead, he is clarifying that PCR 
identifies substances qualitatively not quantitatively, detecting the genetic sequences of viruses, but not the 
viruses themselves: “PCR is intended to identify substances qualitatively, but by its very nature is unsuited for 
estimating numbers. Although there is a common misimpression that the viral load tests actually count the 
number of viruses in the blood, these tests cannot detect free, infectious viruses at all; they can only detect 
proteins that are believed, in some cases wrongly, to be unique to HIV. The tests can detect genetic sequences 
of viruses, but not viruses themselves.” 
THE PCR TEST - 93% FALSE POSITIVE 

https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-pcr-idUSKBN24420X
https://odysee.com/@WhatIsTruth_WasIstWahrheit_2:f/PCR---93--FALSE-POSITIVE:c
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Az emberek olyan büszkén járkálnak, hogy követik a parancsokat. Az iskolák szünetelnek az 

évszakok miatt, a vállalkozások örökre leállnak, a depresszió és a depressziós 

következmények egyre csak nőnek, Magyarország diktátorai pedig ugyanolyan boldogok és 

elégedettek és gőgösek és magabiztosabbak, mint valaha, hogy soha nem fogják elveszíteni a 

hatalmukat, a lopott vagyonukat és státuszukat, mert a csontváz-emberek csak a 

megfelelésről szólnak és blokkolják azokat, akik nem, és a legtöbb más, aki látja, csak a 

megbékélésről; mindannyian csak úgy örülnek, mint egy pacsirta, hogy megkapják a 

lehetőséget, hogy hűségesen és teljes odaadással megfeleljünk azáltal, hogy viseljük a 

maszkokat és megkapjuk a kísérleti biológiai hatóanyagot, hogy ismét szabadon 

mozoghassunk ide-oda a boltokba és a munkahelyekre és a mozikba, és képesek legyünk 

átlépni az országhatárokat. 

 

46. Yet, there are a great number of fact-findings I’ve done about a number of conspiratorial 

facts that are, in fact, facts, that only those with those special kind of eyes—or glasses, can 

see—and can see well, if they are privy to such a device—also known as privy to an analytical 

brain cell or two. “Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be 

opened unto you:” – Mathew 7:7. A Biblical quote, yes. But also a scientifically sound one as 

well. You must be able to look for things unabated, to ask questions without receiving 

mockery, and to create legitimate—and even illegitimate, thought processes without fear of 

repercussions. Very few of my young students ask their teachers questions for fear of being 

marked down in some way or another or because they’re simply lazy and complacent from a 

system beguiling; those are attitudes that unequivocally transcend throughout adulthood as 

well.    

 

Mégis, rengeteg tényt találtam számos olyan összeesküvéses tényről, amelyek valójában 

tények, és amelyeket csak azok láthatnak, akiknek különleges szemük - vagy szemüvegük - 

van, és jól látnak, ha rendelkeznek ilyen eszközzel - más néven, ha rendelkeznek egy-két 

elemző agysejttel. "Kérjetek, és adatik néktek; keressetek, és találtok; zörgessetek, és 

megnyittatik néktek." - Máté 7:7. Ezenkívül azonban tudományosan is megalapozott. 

Képesnek kell lenned arra, hogy gátlástalanul keress olyasmit, hogy kérdéseket tegyél fel 

anélkül, hogy gúnyolódást kapnál, és hogy igazi - sőt, valótlanságokat - gondolatmeneteket 

hozz létre anélkül, hogy félnél a következményeitől. Fiatal diákjaim közül nagyon kevesen 

tesznek fel kérdéseket tanáraiknak, mert félnek attól, hogy valamilyen módon lepontozzák 

őket, vagy mert egyszerűen lusták és önelégültek a rendszertől elkábítóan; ezek olyan 

hozzáállások egyértelműen átragadnak a felnőttkorra is.  

 

47. The propaganda in Hungary has been astoundingly successful: from George Soros to Global 

Warming, to No Smoking signs at public transport stops that don’t work as advertised to 

Family Programs that don’t work as advertised, to this one and that one: “While Nazi 

ideology aimed to promote the myth of an ideal national community and label those who 

were to be excluded from it as enemies,” Dr. Orbán Viktátorús (Dr. Orban the Corona Virus 

Dictator) has had an enemy or two to blame for something and everything and point the 

finger at someone throughout his tenure. Imagine if a U.S.A administration put posters on 

every corner of the country and advertised every perceived grievance for any whimsical idea: 

guns or no guns, abortion or no abortion, and on and on. This game would be endless and 

even more astronomically costly than anything current.  
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A magyarország propagandája elképesztően sikeres: Soros Györgytől a globális 

felmelegedésig, a tömegközlekedési megállókban elhelyezett dohányzást tiltó táblákig, 

amelyek nem úgy működnek, ahogyan hirdetik, a családi programokig, amelyek nem úgy 

működnek, ahogyan hirdetik, ehhez és ahhoz: "Míg a náci ideológia célja az volt, hogy egy 

ideális nemzeti közösség mítoszát hirdesse, és ellenségnek bélyegezze azokat, akiket ebből ki 

akartak zárni", addig Dr. Orbán Viktátorús (Dr. Orbán a Korona-vírus diktátor) egész hivatali 

ideje alatt volt egy-két ellenség, akit valamiért és mindenért hibáztatni és ujjal mutogatni 

valakire. Képzeljük el, ha az USA kormánya az ország minden sarkára plakátokat ragasztana, 

és minden vélt sérelmet bármilyen hóbortos ötletért hirdetne: fegyverek vagy nem fegyverek, 

abortusz vagy nem abortusz, és így tovább. Ez a játék végtelen lenne, és még csillagászati 

költségekkel járna, mint bármi jelenlegi.  

 

48. You know it’s propaganda when at the end of the day you’re just as dumbfounded and 

ignorant about the subject matter from beginning to end, even with all of the unabating 

advertisements. If you’re a “Yes-man”, then you’ll get along just fine here in Hungary, but if 

you aren’t, those skeleton-people will be a comin’ after you in a number of manners. I’ve 

personally been scolded many a time by people less than half my age—they are parenting 

me, like little Nazi children, for not wearing a mask, for not getting vaccinated, and for 

distributing a more comprehensive perspective through my flyers. I was even stopped once 

by the curfew police and forced to show the permission slip I received from my wife, who 

went to the Official Office of Stupidity to get the proper papers to prove that I have a late-

night job. One of my students, Pál Kádár, State Secretary for Public Administration of the 

Ministry of National Defense, who was one of the main authors for Hungary’s corona virus 

policies, wrote to me to say that “this is how the whole world will be cured.” WTF? 

 

Akkor tudod, hogy propagandáról van szó, amikor a nap végén ugyanolyan bambán és 

tudatlanul állsz a témával kapcsolatban az elejétől a végéig, még a szűnni nem akaró 

reklámok ellenére is. Ha "Igen-ember" vagy, akkor jól megleszel itt Magyarországon, de ha 

nem vagy az, akkor azok a csontváz-emberek többféleképpen is rád fognak szállni. Engem 

személy szerint sokszor szidtak már a fele koromnál fiatalabb emberek - nevelnek, mint a kis 

náci gyerekek, többek között azért, mert nem viselek maszkot, mert nem oltattam be magam, 

és mert a szórólapjaimon keresztül egy átfogóbb szemléletet terjesztek. Egyszer még a 

takarodórendőrség is megállított, és arra kényszerítettek, hogy mutassam meg az engedélyt, 

amit a feleségemtől kaptam, aki elment a Hülyeség Hivatalába, hogy megszerezze a 

megfelelő papírokat annak igazolására, hogy éjszakai munkám van. Egyik tanítványom, Kádár 

Pál, a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára, aki a magyarországi koronavírus-

politika egyik fő szerzője volt, azt írta nekem, hogy "így fog meggyógyulni az egész világ". 

WTF? 

 

49. You’ve swallowed it all, all of the latest gobbledygook, hook, line, and sinker. You voted in 

these scoundrels by a most popular voting system (democracy [The U.S.A. is supposed to be 

a republic and there are very distinct differences. The politicians who downgrade the U.S.A. 

to a democracy have very nefarious intentions to do so, but that topic will need to be saved 

for another day.]); thereafter, many of you have learned to despise these very politicians by 

their nefarious acts and declare that “every politician cheats,” and yet you continue to 
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maintain and groom their egos whole heartedly20 and avoid dissenting opinions. To say, 

“Every politician cheats”, as you often do, is to say, “Everyone in every profession cheats.” 

 

Mindent lenyeltetek, a legújabb zagyvaság-ot, elejétől végéig beveszi a dolgot. Szavaztátok 

ezekre a gazemberekre a legnépszerűbb szavazási rendszerrel (demokrácia [Az Egyesült 

Államok állítólag köztársaság, és itt nagyon határozott különbségek vannak. Azoknak a 

politikusoknak, akik az USA-t demokráciává minősítik le, nagyon aljas szándékuk van, de ezt a 

témát egy másik napra kell tartogatni.]); ezt követően sokan közületek megtanultátok 

megvetni ezeket a politikusokat aljas tetteik miatt, és kijelentitek, hogy "minden politikus 

csal", és mégis továbbra is teljes szívvel fenntartjátok és ápoljátok az egójukat, és kerülitek az 

eltérő véleményeket. Amikor azt mondjátok, „minden politikus csal”, ahogyan is gyakran 

teszitek, mintha azt mondjátok, hogy "minden szakmában mindenki csal". 

 

50. The question lies within one main question: Who controls the resources, the people or the 

oligarchs? Who controls THE GOLDEN RULE? 

 

A kérdés egy fő kérdésben rejlik: Ki irányítja az erőforrásokat, a nép vagy az oligarchák? Ki 

irányítja AZ ARANYSZABÁLYOKAT? 

 

I would like to delve into the Hungarian family program along with many, many others, but 

I’m not going to do that here because those topics would grow this document significantly; 

however, I do have a flyer called Hungary land of free speech online about that one theme 

(along with 20 others regarding Hungary’s fall from grace) that sums it up. Basically, Hungary 

has a birthrate deficit of 40,000 births per death a year plus 6,000 immigrants and my level of 

math isn’t enough for me to be able to calculate the cost of Hungary’s family program should 

it ever achieve its goals as advertised, let alone its cost/benefits, but then again, neither is 

the government’s. Both the Nazis and Communists (because they’re both on the same side of 

the political spectrum) do those same kinds of enchantments—they are nothing new. Hence, 

the government must have another agenda in mind that isn’t being advertised.  

 

Szívesen elmélyednék a magyar családprogramban sok-sok mással együtt, de ezt itt nem 

teszem meg, mert ezek a témák jelentősen megnövelnék ezt a dokumentumot; van azonban 

egy szórólapom Hungary land of free speech címmel online, amely erről az egy témáról szól 

(20 másikkal együtt, amelyek Magyarország bukásával kapcsolatosak), és összefoglalja azt. 

Alapvetően Magyarország születési deficitje évi 40.000 születés/halálozás plusz 6000 

bevándorló, és az én matematikai tudásszintem nem elég ahhoz, hogy ki tudjam számolni a 

magyarországi családprogram költségeit, ha valaha is elérné a hirdetett célokat, nem is 

                                                           
20

 “Give me 4 years to teach the children and the seed I sow will never be uprooted.” – Vladimir Lenin; 

"Scientific societies are as yet in their infancy. . . . It is to be expected that advances in physiology and 

psychology will give governments much more control over individual mentality than they now have even in 

totalitarian countries... The social psychologist of the future will have a number of classes of school children on 

whom they will try different methods of producing an unshakable conviction that snow is black. When the 

technique has been perfected, every government that has been in charge of education for more than one 

generation will be able to control its subjects securely without the need of armies or policemen." -----Bertrand 

Russell quoting Johann Gottlieb Fichte 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1yPkMtzdcZtILMSYQdx_yIpuEEdkyUssM
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beszélve a költség/haszon arányáról, de akkor a kormányé sem. Mind a nácik, mind a 

kommunisták (mert mindketten a politikai spektrum ugyanazon oldalán állnak) ugyanilyen 

bűbájt alkalmaznak - ez nem újdonság. Tehát a kormánynak más programja lehet, amit nem 

hirdetnek. 

 

51. Much of recorded history and events of the Homo sapiens’ conditions are like strong sine 

wave currents that transgress against both the laws of nature itself and of God: Save the 

planet? You’re going to save the planet by curving the trends of the climate? And how much 

is that going to cost? We do actually have some numbers on that, also on my website under 

Global Warming Fraud Exposed21. 

 

A feljegyzett történelem és a Homo sapiens körülményeinek nagy része olyan, mint az erős 

szinuszhullámú áramlatok, amelyek áthágják mind magának a természetnek, mind pedig 

Istennek a törvényeit: Mentsük meg a bolygót? Azzal akarod megmenteni a bolygót, hogy 

meggörbíted az éghajlat alakulásának folyamatait? És ez mennyibe fog kerülni? Erről is van 

néhány számadat, szintén a honlapomon, a Global Warming Fraud Exposed címen. 

 

52. Changing the cultural hegemony is more of a wider topic, but our cultures have been stuck 

on stupid, and it’s just exactly what those with the gold and golden rules want! “Everything is 

a rich man’s trick.” Wake UP, world! “History promises you only one thing, and that is that 

you’ll get exactly what you deserve.”  

 

A kulturális hegemónia megváltoztatása inkább egy szélesebb téma, de a kultúráink 

megragadtak a hülyeségen , és ez pontosan az, amit az arany és aranyszabályokkal 

rendelkezők akarnak! "Minden a gazdagok trükkje." Ébredj fel, világ! "A történelem csak egy 

dolgot ígér neked, mégpedig azt, hogy pontosan azt kapod, amit megérdemelsz." 

Live Free or Die! 

Élj szabadon vagy halj meg! 

 Sergey Lavrov’s crew banned from the U.S. | Rock Rachon | TVP World (Great truth about 

Ukraine) 

 What Orban's populism leads to: demonstrating Hungary's strange position as member of 

NATO and EU 

 Dúró Dóra egy orosz lapnak nyilatkozott, felhúzta magát az ukrán külügy (I had earlier 

befriended Szikora István from Mi Hazánk, but became dejected when he explained his 

position with regards to Russia and Ukraine. It’s in a flyer.) 

 Őrült támadásra készült Ukrajna, de Washington közbelépett (Speculative, and so what if 

they attacked? – They should!) 

 "No one is safe" - the Russians speaking up against Putin's regime - BBC World Service 

 A Strategic Analysis of the Russo-Ukraine War | Richard Iron CMG OBE 
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 Global Warming Fraud 

https://youtu.be/LxhiwWuDZ6s
https://youtu.be/tNLlTXVJPUU
https://youtu.be/tNLlTXVJPUU
https://index.hu/kulfold/2023/04/24/haboru-nato-nato-csatlakozas-kulugy-duro-dora/
https://index.hu/kulfold/2023/04/24/haboru-orosz-ukran-konfliktus-ukrajna-tamadas-kirilo-budanov-szivarogtatas-cia/
https://youtu.be/3CopUYaRzZo
https://youtu.be/pqZFi0jNZdI
http://www.mediaaccess.hu/index.php?module=sourcepage&id=739&lang=1
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Disturbing Memes Abound Egged On in Hungarian National Socialist Circles 

Zavaró mémek bővelkednek a magyar nemzetiszocialista körökben 

 

 


