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A Wass Albert Hagyaték Wass Albert fiainak hosszú tanakodása után érkezett Magyarországra.
Fontosnak tartom, hogy mindenki tudja, hogy Wass Albert fiai úgy hozzák a döntésüket a Hagyaték kapcsán, hogy összeülnek és elképzelik, hogy
édesapjuk vajon most hogy döntene. 2013 év eleji floridai Czegei Wass Alapítvány és családi találkozó alkalmából az általam látott VÍZIÓ volt az,
melyet Endre ( Dr Andreas Graf Wass de Czege ) előterjesztett és a testvérek meghatódva mondtak igent a tervek valóra váltásához.
Bethlen Farkast 2012 decemberében ismertem meg. Találkozásunkkor egy Wass Albert idézetet kapott tőlem, melyet a Múzeum bejáratánál láthattok,
( akkor még nem tudtuk, hogy Wass Albert Múzeumot fogunk létrehozni ). 2012. december 31-én felmentem a Kárpát Haza Templomba és
elénekeltem egy Hála Imát, melyet a látogatói napló hátuljába be is írtam, majd gyermekkori aranyhajamat elástam a Templom mellé és azt mondtam:
Istenem legyen meg a Te akaratod, felajánlom tehetségemet és képességeimet annak érdekében, hogyha a Kárpát Hazának újra kell élednie ahhoz
hozzájárulhassak. Aznap este hangot hallottam, számítógépem előtt ülve, előttem Wass Albert üzenete: Veletek maradok. Csak ennyit hallottam:
vigyél haza...bármennyire is furcsa mégis így volt. Néhány nap múlva megkérdeztem Bethlen Farkast, hogy mit szólna ha lenne Verőcén egy Wass
Albert Múzeum. A válasza természetesen és egyszerűen így hangzott: nagyon boldog lennék és felajánlom, hogy építek neki egy épületet, hazahozunk
egy annyi idős rönkházat a Kárpát Haza valamelyik leszakított területéről ami kb annyi idős mint Wass Albert. A gondolatokat szavak, a szavakat
tettek követték. Korábban Wass Miklós társa, akivel 7 éve él együtt, Zilahy Zsuzsanna már bemutatott Miklósnak és Endrének is. Zsuzsával korábban
jó barátságba kerültünk és sokat mesélt nekem az elmúlt évek nehézségeiről. Mindig szomorúan hallgattam, hogy mennyi ember akart tenni, voltak
elképzelései is nem tettek. Ma már tudom és mentségükre szolgáljon: nem volt itt még az ideje.
Endre hazalátogatott Magyarországra és kértem, hogy látogassuk meg Farkast, akivel közösen megállapodtunk az elvi részletekben. Endre hazament
és a családi találkozón megszületett a döntés. Géza és felesége nekiláttak a hagyaték összekészítéséhez, mely gondoljunk bele mekkora lelki és fizikai
munka lehetett számukra. Nagy szeretettel, minden részletre figyelve folyamatosan egyeztettünk a lelkes tárgyakat illetően is. Ez idő alatt Farkas
hazahozta és felépíttette azt az épületet, mely a Wass Albert Hagyatékot fogadta. 2013.május 31-én a Nemzetközi Huszártalálkozón a Wass Albert
Múzeum megnyílt a Kárpát Haza Templom alatti, Erdélyt idéző völgyben.
Tudjuk, hogy a hagyaték végső célja Erdély. Én ezt meg is ígértem nekik, hogy ez alapján fogjuk a hagyatékot kezelni. A mi felelősségünk, hogy
milyen energiákat kapcsolunk a hagyatékhoz, mert azzal együtt vissszük Erdélybe haza. Ebben az évben el is kezdjük az időszakos és vándor
kiállításokat, emlékesteket szervezni. Erdélyben már vannak akik álmodják a helyet és ha itt az ideje biztos vagyok benne, amint a Világfelügyelő
utasítását a szívünkben meghalljuk Wass Albert hazatér az erdélyi hegyekbe.
Addig is munkásságát lelkünk emelésére és a jó erősítésére használjuk.
Köszönöm, hogy tehettem a dolgom és a fiúknak is a bölcs döntést és a bizalmat, melyet reméljük mindvégig fogunk élvezni és édesapjuk élete is
értelmet nyerhet azáltal, hogy tetteinkkel és munkásságából táplálkozva közösen emeljük fel Kárpát Haza magyarságát és áramoltatjuk a szeretetet.
A wassalbertmuzeum.hu facebook közösségben több ezren vagyunk és naponta időt szentelünk a lelkünk közös emelésére. A túloldalon kiemelek egy
megosztást a példa kedvéért. Szándékomban áll a hagyatékkal érkezett üzenetekkel tiszta tettekre sarkalni mindnyájunkat
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mert Ő azért írt, hogy mi elolvassuk...több mint írás...üzenet...kérdés neked mit üzen? mert minden könyv annyit ér amit változol az elolvasása
után...általunk életre kel a teremtett világ...EMBERRÉ válhatunk !!!gondolataink-szavaink-tetteink összhangjára törekedve / jót s jól olvasni, jót s jól
tenni ez az igazi titok... / tiszta tudat, tiszta szándék, tiszta forrás... /szeretet velünk...mind-nyájunkkal és ezáltal a világban is !!!
A wassalbertmuzeum.hu és a Wass Albert Hagyatékát ápoló közŐSség 2013.AUGUSZTUSÁBAN OLVASÓKÖRT INDÍT !!!
Minden hónapban más üzenetet olvasunk, mindenki önMAGa egyedül, otthon, csendes perceiben. Az olvasás közben érkező élményeket, megéléseket
megosszuk egymással a honlapon.
Az élménybeszámolókat mailben várjuk az alábbi címen: hagyatek@wassalbaertmuzeum.hu / A beszámolókat felhasználjuk a
Hagyaték hagyatéka című készülő kiadványhoz !!!
Részletek hírelévelben ! A hírlevélre feliratkozni a honlapon lehet: www.wassalbertmuzeum.hu
ERDÉLYI BARÁTAINK JAVASLATÁRA és többekkel folytatott beszélgetés alapján AUGUSZTUSI közŐS könyvünk az Elvész a nyom
( Wass Albert )( aki már olvasta, olvassa újra velünk...küldhettek kedvenc részeket...osszuk meg a jó élményeket...erősítsük a JÓT )
A könyv letölthető az interneten bárhol ! / E-book olvasó vásárlásához kedvezményt ad a PCOUTLET.HU, amennyiben megrendelésnél a

megjegyzésbe beírod, hogy Wass Albert Olvasókör !!! ( így nagyker áron juthatunk e-book olvasóhoz, melyet akár úgy is átvehetsz, hogy Wass Albert
műveit feltöltjük neked rá ). / Könyv formában tőlünk is megrendelhető hamarosan.

www.facebook.com/wassalbertmuzeum.hu

2013.08.03.-i állapot
Részlet a facebook oldalunkon található Wass Albert hagyatékát ápoló közösség megosztásaiból, ahol az első héten 3.000 jó ember gyűlt össze.
olvasd végig lassan...érezd át...micsoda elkeseredettség...
érthető...bizony viharos kor volt és ahhoz képest gondtalan a mi életünk...természetes, hogy hetedíziglen fáj...
de hinni, s tudni kell, hogy az ISTEN JÓ...és ha elesünk az nem mindegy, hogy felállunk-e és ha felállunk hogyan állunk fel ... és merre indulunk
tovább...merre nézünk, milyen gyorsan megyünk...ezért kell ELŐRE nézve az emlékekből tanulva, de bízva és JÓ GONDOLATOKKAL TENNI
TENNI TENNI A JÓT !!!...érdemes hát egyenesen megfontolt lépésekkel előre haladni azon az úton amit a szívünk diktál...szeretettel a szívünkben,
boldogan járni az utat...és az Istenbe vetett hit megerősít és ha az aranykorba szeretnénk visszamenni és újraélni még tudatosabban azt amire már csak
sejtszinten emlékezünk...akkor ne feledjük...az időben is ha elindulunk visszafelé találkozhatunk még olyan dolgokkal, korszakokkal ami nem
tetszik...de csak nézzük és tudatosítsuk, hogy elfogadjuk, hogy ilyen volt, de a mi világunkba nem fogadjuk be, mert nem tud már senki gyűlöletet
szítani MAGunkban, bennünk...ha a bizalom és a szeretet felerősödik, kiszorul az aggódás és a gyűlölet, harag és társaik...
szándékomban áll, hogy ez a közösség is így járja az utat és együtt, kéz a kézben, napi szinten lelkünket ápolva forduljunk hittel a jövő felé és
emelkedjünk fel az igazán nemes feladatokhoz...
ezért ajánlom az OLVASÓKÖR elindítását is és közben TETTEKET, közös TETTEKET megfontoltan, hogy ne ártsunk senkinek...lélekben erősítsük
egymást...HATÁRTALAN SZER-E-TETTEL ( DT)
Erdélyi hitvallás
Uram, én hiszek Tebenned, egy örök Istenben,
és hiszem azt, hogy igazságos vagy,
bár emberi elmémmel megérteni nem tudom
igazságodnak szörnyű módszerét.
Hiszek jóságodban is,
bár szemem csak gonoszat lát,
amikor Erdély felé tekint.
Mint Szent Fiadat hajdani időben,
ma népemet feszítik keresztre
az istenkáromló gonoszak.
Júdások árulják el naponta,
rongyain martalócok osztozkodnak,
s a Nyugat farizeusai szemforgatva fordulnak
másfelé, hogy kínjait ne lássák.
Szeretlek, Uram-Isten, a Szentírás parancsa
és hitem kívánsága szerint,
de szeretem a népemet is, Uram,
szegény elesett erdélyi magyar népemet,
s bocsáss meg nekem, Uram,
ha népem felé ma hangosabb, fájóbb,
lelkesebb és türelmetlenebb bennem
ez a szeretet talán, mint Tefeléd.
De lám, Te hatalmas vagy, uram,
mindeneknél hatalmasabb,
míg ők szegény bús erdélyi véreim véresen
és mezítelenül fetrengnek a világod porában,
mindenkitől elhagyottan,
s bizony őnékik ma nagyobb szükségük van
az én szeretetemre, mint Teneked,
ki Minden Világok Ura vagy.

Azt is tudom, Uram, hogy minden ember
Legyen meg a Te akaratod, Uram.De alázatos
egyforma Teelõtted,bármilyen nyelven
szívvel megkérlek nagyon:legyen már egyszer
imádkozzon is,vagy káromoljon. Bevallom a Te akaratod jóa magyarnak, áldás,
azonban,hogy az én szívemben elfogultság békesség,szabadság, öröm!S legyen már
lakozik,és ma csak az testvéremnekem
végre egyszer valóbanTied az ország, s ne a
ezen a földön, aki magyar,s ez mindaddig gonoszaké,Tied a hatalom, s ne a másokat
így lészen,míg a magyar a
sárba tipróké,mert bizony, Uram,
világmindenséglegtestvértelenebb
mindaddig,amíg ez meg nem történik,nehéz
népe,míg minden csizma a magyart
lesz elhinnünk,hogy Tied a dicsõség, örökkönrúgja,mindenki a magyart tapossa, addig, örökké..Ámen
Uram, bocsásd meg bûnömet,más testvérem
nekemnem lehet ezen a földön!Én kell
pótoljam azt,amit mások megtagadnak
tõle.Kiknek szemét kiszúrták,azoknak én
adok szemet.Kiknek kezét béklyóba
kötözték,azoknak én adok kezet. Kiknek
nyelvét kivágták a gonoszak,azok helyett
ma én vagyok a hörgés,a segélykiáltás, a
zokogó szó, átok és imádság,ez ma mind én
vagyok!Köszönöm, Uram, hogy
kimentettéla pokolból és szabad földre
irányítottadtévelygõ lábamat.Köszönöm
jóságodat, köszönöm.Igazi, égig fölcsengõ
háladalt azonbancsak akkor hallasz
éntõlem, Uram,amikor rab népemen
megkönyörülszs Erdély földjére, magyarok
földjérerámosolygod szabadságod fölkelõ
napjánakáldásos fényét.

