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Tisztelt miniszter úr! 

 
 
Jelen levelemben fontos témákkal kapcsolatban fordulok Önhöz és a 

Belügyminisztériumhoz. 
Az első: Ön bizonyára tudja, hogy a 2006. augusztus 20-án kitört paranormál 

jelenség – orkánszerű vihar – hátterében telepatikus tömegmanipulációt jeleztem. A több 
éves vizsgálatunk (7 szakértő vett benne részt) a jelen álláspontunk szerint az Augusztus 
20-i ünnepségen, Budapesten, csaknem másfél millióan vettek részt. A tömegre egy 
titkos szekta (nyolcan lehettek, a vezetőjük ismert manipulátor) a Budai vár és a 
Parlament közötti úton elhelyezkedve telepatikus, hipnotikus indukciókat szuggeráltak a 
tömegre, valamint pszichotronikai hatást is gyakoroltak rá. Önnek kötelessége ismerni 
ezeket a szakkifejezéseket. A mentális szintű támadás kb. 5 hipnoindukciót tartalmazott, 
többek között: „Isten vagyok!”, „Király vagyok!”, „Abortusz!” Ez utóbbi a 
legveszélyesebb és váltotta ki – áttételes mechanizmussal – az orkánjelenségét. A banda 
szándéka több féle lehetett: megfélemlítésen keresztüli manipuláció és hatalom 
megszerzése, beprogramozása az embereknek egyfajta királyságra, elrettentés a nemzeti 
ünneptől (ezután már ilyen nagyszabású nemzeti ünnepünk nem volt).  

A 2007. májusi-júniusi média (pl. TV2, RTL, napilapok) gyakran foglalkoztak a 
Kormányzati Tanácsadó Jósdával, és olykor az állításainkkal is. Ön és kollégái 
ismerhették azt az állítást, hogy 2006. augusztus 20-án egy nagyon súlyos terrortámadást 
követtek el. Azóta tudjuk, hogy ez fontos része volt a 2006-os kormány ellenes puccs-
sorozatnak (szeptember 17-én és október 23-án excalálódott)  

A leírtakkal és történtekkel kapcsolatban most szeretném megkérdezni Önt és 
jelenlegi BM vezetőket: végeztek-e szakértői vizsgálatot a 2006-os események és 
elkövetőnek felderítése érdekében? Szeretném jelezni, hogy az információink szerint az 
egyik megrendelő a banda egyik tagja, Orbán Viktor, mostani miniszterelnök volt, és 
Szijjártó Péter is a titkos társasághoz tartozik.  

Az az egyhangú vélemény alakult ki az ezotéria szakértőinek nagy táborában, 
hogy az ominózus vihar nem spontán természeti jelenség volt, hanem az egész 
emberiség ellen elkövetett súlyos terrortámadás, bűn. Ezzel érdemes Önnek is tisztában 
lenni! Az okkult síkon elkövetett bűnök háromszorosan szállnak vissza az elkövetőkre! 

Orbán Viktor 2013. október 23-án már elszólta magát a 2006. október 23-i puccs-
bandában való részvételét illetően, amikor úgy fogalmazott, hogy „… most is közénk 
lövetnének!” 2006. október 23-án kétféle társaság gyűlt össze az utcákon. Az egyik 
békés hangulatban próbált ünnepelni – ez volt a nagy többség. A másik, egy kisebb 
társaság pedig szisztematikusan provokálta a tömeget és a rendőröket is. Az 



agresszivitás és a Magyarok Házában lévő 3. emeleti irodámban is hallhattam, majd 
láthattam. Orbán Viktor elszólása arra utal egyértelműen, hogy ő a 2006-os zavargások 
idején azokhoz tartozott, akik a puccskísérletet erőltették – a kisebbséghez. 

Orbán Viktor tehát az államellenes, a legális kormány illegális, erőszakkal történő 
elmozdításának bűnében volt társ tettes. A mostani rendőri intézkedések és 
rendőrvezetők ellen folyó hecckampány és koholt vádak generálása tulajdonképpen nem 
más, mint a lényegről (a puccskísérletről) való figyelemelterelés, és bosszú amiatt, hogy 
kudarcot vallottak 2006-ban.  

A második: Orbán Viktor kézírásának grafológiai elemzése alapján állítom, hogy 
Orbán Viktor telepatikusan manipulált, őrült, cezaromániás és szadista hajlamai erősek, 
és egy ilyen szinten lévő vezetőnél megengedhetetlen. Természetesen azok a személyek, 
akik a háttérben vezérlik őt (ezek nem az ismert oligarchák, Simicskák), azoknak ez a 
karakter nagyon megfelelő, mert így tudnának hatalomra jutni. Orbán Viktor csak egy 
marionett figura számukra. A banda egyik kiugrott tagja (Dicső Balázs) sok mindent 
elmondott nekem erről a szektáról, a beszélgetésünket felvettem és az NBH vezetőinek 
átadtam. 

Ez a banda generálta a hamis istenség-képet is, mely érdekében egy Alaptörvényt 
kreáltak, a sokkal magasztosabb és méltóbb Alkotmány helyébe.  

Az „Isten áldd meg a magyart!” – egyoldalúan deklarálja, hogy csak egy isten van 
(pedig van párja!), másrészt egy háttérben és titokban generált trükk: aki ezt mondta, 
javasolta arra a hamis istenre gondolt, célzott, aki 2006-ban a manipulációkat vezette, és 
semmi köze semmi féle istenhez: A csalás nagyon alkalmas volt arra, hogy a 
társadalmunkat mentális szinten rombolja. A mechanizmus a következő: 

1. Orbán Viktor azoknak akar megfelelni, akik őt hatalomra juttatták, a titkos 
szektának, és utána persze mindenki másnak. 

2. A szekta vezetői utálják a magyarokat és okkal félnek is a bosszúnktól. 
3. A fideszesek meg akarnak felelni Orbán Viktornak, aki a fidesz elnöke (ezt 

nagyon elhibázta, hogy újra választatta magát, ez a bukásához fog vezetni!) 
4. A fidesz és különösen a szóvivői, vezetői erősen opponálják a baloldalt, és 

ez az ország, a nép legalább 60 %-a. 
5. Ha a baloldaliak meg szeretnének felelni a miniszterelnöknek (ez a 

normális állampolgári magatartás), akkor saját magukkal fordulnak szembe, 
hiszen a miniszterelnök egyben a fidesz elnöke, a fidesz pedig élesen, 
olykor gyűlölködően szembefordul a baloldallal. 

A társadalom, a mostani társadalmi szisztéma alapján divergálni fog. A széthúzást 
az éles szembefordulás követheti. Ez mindenkinek rossz! Csak azoknak jó, azok élvezik, 
akik Orbán Viktor sameszai, manipulátorai. 

 
Tisztelt Miniszter úr! 
Ha a fentiek igazak, akkor Ön tulajdonképpen kiszolgálója egy nemzetellenes 

rendszernek… 



Ismét megkérdezem: megvizsgálták-e, hogy mi történt 2006. augusztus 20-án, 
illetve ha igen, milyen módszerekkel? 

 
A harmadik: az egyik régi ismerősömtől hallottam, hogy még 2001-ben Orbán 

Viktor halálra gázolt egy 82 éves nénikét. Az ügy elsimítását Önre bízta, és Ön egy 
századost bízott meg a részletek elkendőzésére. A barátom szavahihető, de ez az 
információ olyan erősen hat, hogy mindenképpen rá szeretnék kérdezni, mielőtt bárki 
másnak elmondanám. 

A negyedik: a királyság visszaállítására nem kapott sem engedélyt, sem 
felhatalmazást Orbán Viktor, de senki sem! Ugyanakkor a kommunizmus lejáratása 
mögött is egy aljas manipuláció rejtőzködik: az emberek nagy része még tudja milyen jó 
volt a Kádár-korszak, a nyolcvanas években. Lelkesen hittünk egy még jobban. Volt 
célunk. És most ezt a célt, és hitet és energiát magukhoz próbálnák allokálni azok a 
manipulátorok, akik vámpírként szívják az energiánkat, a terveinek, a kapcsolatainkat. A 
kommunizmus mivel még nem volt, ezért áldozatai sem lehettek. Csak sztálinizmusnak, 
ami személyi kultusz volt, és amit elítélt az SZKP is az MSZMP is. De Sztálin már 
hatvan évvel ezelőtt megdöglött! A mostani kommunizmus ellenesség csupán 
önkényesség és személyi kultusz-szerű.  

Az ötödik: Ön is abban a világban nőtt fel, amikor a szocializmust még csak 
építettük. A kommunizmus egy optimálisan jó társadalmi rendszer eszméje, amit 
érdemes megvalósítania az emberiségnek. Ezt Ön is jól tudja, tapasztalta, milyen jó volt 
a szocializmusban (70-es, 80-as években) Voltak jó, összetartó iskolai, egyetemi, 
munkahelyi közösségek, volt társadalmi szintű jövőképünk, és sokat tudtunk szórakozni 
is. A mostani rendszer mindezt lebontotta, és alapos okkal állítjuk, hogy a magyar 
nemzet szétzilálásának bűnének egyik elkövetője Orbán Viktor, akinek a vezetésével a 
magyar állam megnevezése Magyarország lett, a korábbi magasabb szintű Magyar 
Köztársaság helyett. Orbán Viktor rendszeresem szinte habzó szájjal szidja a még sosem 
volt kommunizmust, anélkül, hogy tudna mondani helyette jobbat. A magyar nemzet 
halálához vezetne mindez, ha hagyná!  

A hatodik: a nagy probléma az, hogy a világ országaira is kihat az, amit most 
kreálnak az Orbán-kabinetben. Prognosztizálható, hogy a gazdaság is romlani fog, ha ez 
így megy tovább, mert az összefogás, a bizalom és a megbízhatóság és a 
problémamegoldó képesség csökkenne. Lehet másról szónokolni, de a tények makacs 
dolgok. 

Javaslataim: egy szakértőkből álló vizsgáló csoport létrehozása, a 2006-os 
telepatikus tömegmanipulációk és a puccskísérlet kivizsgálására és feltárására. 
Megbeszélés, egyeztetés e témában még 2014. januárban. 

Az a véleményem, hogy a tavaszi választásokon győzni fog a pozitív erős, ami 
jelenleg ellenzékben van. Az összefogásnak mindenképpen nagyobb a rangja és 
elismertsége (és szükségessége), mint a mostanság megfigyelhető széthúzásnak, 
ellenségeskedésnek. Önnek, mint Magyarország belügyminiszterének elsősorban a 
magyar nemzet, a magyar nép és állam érdekeit kell szem előtt tartani, és nem a fidesz-
kdnp hatalmi törekvéseit, vagyis ennek érdekében javaslok személyes egyeztetést! 



Tisztelettel várom válaszát, praktikusan e-mailben, 2014. január 23-ig. 
 
Tisztelettel: Szilvásy Péter igazgató, alapító, témagazda 
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