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 Tisztelt Kincsesné Salca Mária és más Címzettek! 
 
(Megismétlem levelemet, mert találkozva rendezvényeken pár címzett 
barátommal kiderült, hogy meg sem kapták az általam Síklaky 
kivégzéséről írt drótpostát.) 
 
Nyolc éven keresztül hetente találkoztam Síklaky barátommal és 
tanulhattam tőle. Mindenben támogattuk egymást, együtt ébresztgettük 
becsapott és kifosztott honfitársainkat. Háromszor keresett meg a Moszkva 
téren és azonnal segítettem neki (pl. költözéseinél cipekedni), mert 
mobilos barátait hiába hívta, különböző ürügyekkel lerázták. 2005-ben a 
kórházakból nem hívott (sose volt mobilom, neki is csak utolsó napjaiban) 
mégis két különböző kórházban is többször meglátogattam, külön beszélve 
az őt és más májrákosokat régóta ápoló nővérekkel is. Évekig nyomoztam 
halála ügyében, személyesen beszéltem pl. Romhányi titkárnőjével és a 
Nemzeti Bizottmány sok tagjával is. Van egy rossz hírem: a jámbor, 
jóságos és bölcs barátomat, Síklaky Istvánt (és Romhányi Lászlót) 
titkosszolgálati módszerrel kivégezték. Értünk dolgozott és miattunk 
kellett meghalnia! Szégyellhetik magukat függőségekkel megbetegített, 
pénzemberré tett ismerősei és „én csak ezt nézem,...én csak azt nézem” 
tévézős, félember barátai! Máig nem értették meg és akaratgyengék 
követni tanításait: 
 

1. válts életmódot amíg teheted, kirekesztve életedből a pénzhatalom 
agymosógépezeteit, azok hazugságait! 

2. Összefogás a fennmaradásért! 
 
2013-as könyvem (Kézikönyv városból menekülőknek) 2.8.7 
tanmeséjében leírtam egy e-mail hamisítási esetet, amikor több tucat 
budapesti hamis címen bolyongott a pécsiek Tubes gyűlését keresve, 
miután utcanevet hamisítottak egy levelezőlista meghívójában. Én fülkéből 
vidékre telefonálva odataláltam a gyűlésre. Hasonlóan durva 
netcenzúrázások miatt egyszer majd személyesen is át szeretném adni 
neked ezen levelemet!  
Síklaky tévézés és mobil nélkül élt, ismerte és tanította a pénzhatalom 
legjobban reklámozott eszközeit és használatuk veszélyeit. P. Győzőt pl. 
kedvelem, de ő sem értette meg Síklaky tanításainak lényegét. 
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A pénzhatalom lassan de biztosan teszi pénzemberré azt, aki nézi 
műsoraikat, vevő pártprogramjaikra és multikban árusított mérgeikre.  
Harminc éve japán páncélszekrénybe zárt találmányaim előzményeként 
sok-sok évig foglalkoztam térlátás kutatással és agykutatással, több mint 
tíz éve minden vasárnap másolatot kaphat bárki „Térlátás 0,1,2 és több 
szemmel” című tudományos szamizdatomból, ami a SOTE könyvtárában 
is megtalálható. Az ötven éve a világ legjobb agykutatói és látáskutatói 
által kifejlesztett bevillantott képkockák és halvány háttérképek módszere 
olyan veszélyes, hogy tízezerből egy néző tudja tudati erejével kivédeni – 
különben nem fejlesztették volna ki millió dollárokért! Találmányaim a 
tudat alatti befolyásolással rokon módszerrel biztosítanak térhatású 
képeket hagyományos eszközökön segédeszközök nélkül, tehát azt 
használnák jóra, amit a pénzhatalom agymosásra. Az érdeklődőknek 
ingyen másolom pendrive-ra találmányom 5 perces video-demo képsorait, 
amit 1986-ban Nyugat-Berlinben videós világkiállításon (VHS kazettáról) 
vetítve állást kínáltak nekem egy NSZK egyetemen (20 szoros fizetésért). 
2015-ös „Ébredjetek Titanic táncosai!” című könyvemben Síklaky 
tanításait is adom tovább, de főleg a Várhegyi László természetgyógyász 
által leleplezett népirtásokról és kivédési lehetőségeikről írok, A kétszer fél 
óra Síklaky emlékfilmet (youtube keresőjébe beírva: Síklaky emlékfilm) 
2011-ebn sikerült elkészítenem, ebben részletezem kivégzésének 
körülményeit és bizonyítékait. A leveledben szereplő „sugármérgezésről” 
pl. sose írtam vagy beszéltem! 
Miután 3 ökofaluban, biokertészetben, falvakban és tanyákon dolgoztam, 
megtanultam kenyeret sütni, kecskesajtot készíteni, részt vettem 
vályogház- és búboskemence építésben, kb. 6 évig gondoztam mások 
állatait vidéken. Mint idei könyvemben írom, én sem fejeztem még be 
életmódváltásomat, most is Bp-en vergődöm. 
Könyveimben élhető helyeket és a jövőt építő közösségeket ajánlok 
városelhagyóknak. További kivégzett és még élő, értünk sokat tett társaink 
nevét sorolom 2013-as könyvem 2.9.4 „A rendszerváltás hősei” című 
fejezetében. 
Szerintem te is emlékszel az egyik első ÖFEM gyűlésre, ahol ragyogó 
ötletekkel szólaltak fel István barátai (csináljunk újságot, netes-tévét, stb.). 
Síklaky mindenkinek azt mondta, hogy remek ötlet, csináld, és mint a téma 
felelőse, a következő gyűlésünkön számolj be eredményeidről! Az 
érintettek úgy érezték, hogy Síklaky mások előtt megszégyenítette őket, 
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pedig csak saját lustaságukkal szembesítette barátait! 
Azért lehetett Síklakyt bűntetlenül megölni, mert (még tíz évvel később is) 
olyan állapotban vannak elkényelmesedett barátai, hogy még a tévézést 
sem tudják elhagyni! 2015-ös könyvemet elolvasva rádöbbennél, hogy 
Síklaky szellemi örököse nem Dohán Mihály, hanem sokkal inkább 
Vukics, Tejfalussy, Várhegyi, hogy csak pár ajánlott gurut említsek 
könyvem függelékéből – mert a tettek és az életmód számítanak a nemzet 
megmentése szempontjából! 
Még most, tíz évvel Síklaky kivégzése után is aláírná 5-6 ember nekem, 
hogy „meggyőződésünk, hogy Síklakyt és Romhányit 2005-ben 
meggyilkolták!” 
Ébredjetek végre fel! Hogy milyen lépéshátrányban vagyunk 
gyilkosainkhoz képest, arról egy példát mondtam el május 31.-én vasárnap 
este, mikor Siklósi András barátom Szittya találkozóján szót kapva pár 
percig emlékezhettem Síklakyra: miközben FIDUSZ és más barátaink 
aláírásokat gyűjtenek GMO-zott termékek fogyasztása ellen, én itt Bp-en 
fél éve már piacokon is csak óriási, hibátlan, ízetlen és illat nélküli almát 
tudok vásárolni (ökopiac ritkán és messze van), ami szerintem 
génmanipulált – ez a többi gyümölcsre is igaz: gyermekeinknek és 
unokáinknak annyi! 
Síklakyt nem sikerült sem felvásárolni, sem megfélemlíteni – csak megölni 
tudták! Tehát Síklaky haláláról csak személyesen érdemes beszélni, pl. ha 
valaki képes halálának 10. évfordulójára Síklaky emlékgyűlést szervezni. 
Ha egy vasárnap üzensz nekem, bárhol, bármikor találkozhatunk Bp-en, és 
mindenben segítek amiben tudok! 
 
Bp, 2015. június 9. kedd, befizetéses netező helyen. 
 
Szeretettel üdvözöl: Schuler László, Síklaky István tanítványa 
 
Utólagos kiegészítések. 

1. Romhányi megnevezte gyilkosát, a halála előtti napokban – több 
ember előtt. 

2. Darab Csaba vezető is meghalt fél éven belül – ő vette át a Nemzeti 
Bizottmányok vezetését Romhányi után. 

3. Láttam Síklakyn már kórházba kerülése előtt is a tüneteket – hat 
orvos van a családomban.


