Hunia
(hun , 2010.06.25 17:55)
Hurá! Ezt is megértük!Hatalomra került a kétharmados FIDESZ,és elsö lépései között szerepelt a
külhoni magyarok kettös állampolgársági kérdés megoldása.De.Manapság,amikor,nyúgdijas lévén
csoport kiránduláson veszünk részt,vagy akár egyénileg,a határon elég ha felmutassuk a személyi
igazolványt.Végig pásztázhassuk egész Europát!Most jógosan kérdezheti akárki:ezeknek már semmi
sem jó?Nem jó!És pedig azért, mert azt a példát ragadták ki,amelyik a leginkább megfelel
érdekeiknek.Az osztrákot.Tudni kell hogy az Ausztriai magyar státusa nem azonos az erdélyi
magyarokéval.A rengeteg pozitiv példából,azok közül az országok közül,akik igen is megadják a
szavazati jógot is,ezt alkalmazni egy magyarellenes,gyalázatos politikai manövernek
tekintsük,mi,határon kivüli magyarok!Csak a hülje nem lássa hogy magyarországnak a szavazati jóggal
együtt kell megadnia a kettös állampolgárságot.Külömben mint magyar nemzet elvesztünk!Az a
hivatalos indoklás,hogy".....csak akkor ha magyarországi állandó lakhely.....".Néhány évvel ez
elött,Izrael Budapesti nagykövet asszonya,azt a számomra meglepö kijelentést tette,hogy Izrael
lakosságának mintegy felének,ott lapul a magyar állampolgársági útlevele is.Nekik már akkor!Nekünk
még ma sem!De az már felér egy katasztrofával ha nekik együtt jár a szavazati joggal!Egyáltalán a
zsidónak mi köze van magyarországhoz?Nyomulunk kiválasztottak?Azt hiszem Simon Peresz viccelt
amikor magyarország felvásárlásáról beszélt.Ök nem szoktak az expanszionista területrabláskor
fizetni.Hanem ölnirabolni,pusztitani.A mindenkori baloldali zsidó pártok aknamunkája révén már rég
megvalósitották az ország "felvásárlását"Méhozzá kárpotlás jegyekkel!!!

Hontalan
(Charly, 2010.06.25 17:24)
Öszkatona barátom.Remélem nem haragszól hogy ezzel a megszolitással tisztellek meg.Elismerem
hogy egy átlagon felüli IQvelrendelkezö alkat vagy.Söt,azt is megkockáztatom,hogy nem egy akárki
vagy.Az hogy letegezlek,nem személyeskedö fölényesség.Arról van szó hogy már túl vagyok néhány
éve a hetedik xen.És ezt nem stréberségböl irtam le.Egyszerüen ,figyelmesen elolvasva
mondandódat,erre a konkluzióra jutottam.A shalommal kapcsolatos okfejtésed köszönöm.Ezentúl a
köztársasági elnök Úrat,aki az erdélyi magyar honositását nem akarta aláirni,ezen a neven fogom
megtisztelni.Shalom László! Arról a hölgyröl van szó,aki székelyföldröl kereste a boldogulását
Budapesten.Oda is ment férjhez,magyar állampolgárhoz.Shalom László,magyarország Köztársasági
Elnök Úrnak,ez a két,házasságban eltöltött esztendö,és tösgyökeres székely mivolta,nem remegtette
meg a kezét amikor oda biggyesztette a "NEM"et.Baráti tisztelettelCharly

Már ez is valami
(Őszkatona, 2010.01.26 06:36)
Kedves Charly,

Azt írod hogy ezt mondtam: "a radikális pártokat csakis a zsidók hozzák létre"... Ezt írtam: "...létre hoz
egy radikális "ellenzéket"  ha még nincs"
"Ez már egyenesen mszp,szdsz dogma"... Sajnos nem ismerem az mszp, szdsz dogmát mert nem érek
rá gyűléseikre járni se propagandájukat olvasni.
"A fidesz éppen ezt veti a szemükre" Én nem sokat töröm magam avval hogy a fidesz mit vet
szemünkre, mit nem.
"...kezdel gyanús lenni". Már ez is valami. Már máshol írtam hogy nem hinni kell: tudni kell. Ha
elolvastad mondanivalómat  és látom elolvastad  már annak is örülök. Köszönöm.
"Ezek szerint azt sugalod hogy a "Jobbik" az ugynevezett baloldal müve". Nem hiszem hogy azt
sugallom hogy a "Jobbik" az ugynevezett baloldal müve"  legalábbis nem szándékosan. Ha elolvasod a
Lelki, szellemi védekezés cikket, ott megtalálod a világnézetemet a jobboldalbaloldal fogalomról.
http://www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/oszkatonatanacsai/4120
"Ezek,mikor fasiszták/lásd a gázai mészárlást/,mikor pedig vörösök,ahogy az érdekeik kivánják". Egyet
értek. Az ékes ősdarázsnak is két szárnya van.
"Shalom"... Habár a zsidók ezt a szót is valószínűleg tőlünk lopták (úgy mint az "izrael" szót és sok
minden mást), én nem használom mert manapság ez a szó undort kelt bennem. A szó eredete sumir S
LM, az Iszlámban istennév "AsSalam", Máltái "sliem" = "béke" és "sliema" város név, kanaáni
szkíta (most föníciainak nevezett) "salem". Azt pedig tudjuk a Vulgata bibliafordítójától, a Csáktornya
közeléből származó Sophronius Eusebius Hieronymustól (később, Szent Jeromos, 340420), hogy a
"salem" a görögök által később "Scythopolis"ra átnevezett szkíta város neve volt. Azt is tudjuk hogy a
kanaáni szkítáknak  úgymint a többi szkíta népnek is  a szent madara a sólyom volt. Tehát a zsidó
"shalom" szó eredetileg valószínűleg az SLM betűkkel irt "sólyom". Erre utal Wilhelm Gernot
"Hurrian and Subarian Lands" térképe is (Tamana kiadás, England, 1989), ahol a most Tripolinak
nevezett város neve "Turul".
Ezen a honlapon pedig minden hazafias érzelmű magyart szeretettel fogadunk és, nézeteltérésektől
vagy politikai hovatartozástól függetlenül, kölcsönös tiszteletben tartunk.

Kolozsvár
(Charly, 2010.01.24 22:14)
Üzenem öszkatonának.A téma,melyeket felvet,lehet magas röptü,inteligens,de:amennyiben igaz
hazafiés magyar lenne,nem feltételezné,hogy a radikális pártokat csakis a zsidók hozzák létre,és dob a
szemétládába amikor számára már haszontalaná válik.Ez már egyenesen mszp,szdsz dogma.A fidesz
éppen ezt veti a szemükre.Álisd le magad öszkatona barátom mert kezdel gyanús lenni.Ezek szerint azt
sugalod hogy a "Jobbik" az ugynevezett baloldal müve.Azért "úgynevezett" mert ,ugyan már miféle
baloldai az aki mafia modszereket használ a saját meggazdagodása érdekébe.Ezek,mikor fasiszták/lásd

a gázai mészárlást/,mikor pedig vörösök,ahogy az érdekeik kivánják.Shalom!

Részletezve...
(Őszkatona, 2009.08.04 14:55)
Honfitársak,
Egyik olvasónk továbbított magán levélben kifogásolja az általam ajánlott MNAt. Levelében nem
engedélyezi kifejezetten annak nyilvánosságra hozását  amit, természetesen, tiszteletben tartok.
Úgy látszik nem elég részletesen fejeztem ki magam a fönti üzenetben, s ezért elnézést kérek. A
jovonk.infot és különösen Győrkös Istvánt (MNA) az aktuális helyzet fölbecsülésére ajánlom. Az
MNA más tevékenységeiről nem tudok eleget ahhoz hogy azokról javaslatot tudjak tenni.
A jovonk.info honlapot illetően teljesen egyet értek azokkal akik kifogásolják annak a HitÉlet
almenüjében megjelenő cikkeket. Emiatt már régen panaszkodtam én is. Válaszuk  amit szintén nem
tehetek nyilvánossá engedélyük nélkül  eléggé elutasító volt. Erre egy részletesebb okfejtésben
fejeztem ki nekik a cikkek (szerintem) káros hatását. Erre még nem kaptam választ, de bízom benne
hogy elolvasták.
Minden honfitársat arra szeretnék megkérni hogy azt keressük egymásban amiben egyet értünk és
fordítsunk hátat a bennünket széthúzó különbségek ördögeinek. Két ember közt mindig is volt, van és
lesz olyasmi amiben nem értünk egyet. Sőt, gyakran egyenesen eltaszító tulajdonságok és nézetek is
találhatók. Próbáljuk megérteni hogy a tévhitből nagyon nehéz kikeveredni még akkor is ha rájön az
ember hibás hitére. Aki a nemzeti összefogásban segíteni akar, hazája és honfitársa iránti szeretetre
alapított türelemmel kezelje saját és honfitársai közti nézet eltéréseket. Aki ezt rendszeresen gyakorolja,
előbb utóbb rájön hogy ennek az igazi jó hatása az hogy magát a gyakorlót hozza közelebb hazájához,
Boldogasszonyunkhoz. Hasonló hon szeretetet kifejező cselekedetekkel egybevéve, így lesz belőle
Hazának egy pindurka csepp vére, lelke. A példás viselkedés másokban csak gondolatokat, érzelmeket
indít(hat) be. Hogy aztán avval mit csinálnak, azt bízzuk rájuk. Ezt próbáltam üzenni A Harmadik
kürtszóra című rovatban.
Hazafias szeretettel,
Őszkatona

Re: újra egyesítem
(Őszkatona, 2009.08.04 01:09)
Köszönöm kedves szavaidat, hc. A fölsorolt rendszer példákat a teljes bekezdéshez szántam.
Megígérem hogy hozzászólásod többi részén gondolkozni fogok.
Hazafias szeretettel,

Őszkatona

Hopp, link lecsípve
(Hunicillin, 2009.08.03 21:31)
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Mako_monografia_sorozat/pages/
(most jön a folytatás)
/monografia_3/013_i_tenokaparo.htm

Jajj, csonka lett, de újra egyesítem!
(Hunicillin, 2009.08.03 19:47)
Kedves Őszkatona,
Köszönöm hogy megtiszteltél a válaszoddal!
Az ajánlott távlatot sajnos már Gy.I színre lépése előtt (azaz 1992 előtt) mint szomorú realitást
kezeltem, amelyre az emberi élethullámnak szüksége hogy tapasztalatokhoz jusson. Hogy a vas és a vér
ideje jön, ahhoz sajnos nem kell Nostradamus, elég a sulinet.
(http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Mako_monografia_sorozat/pages/monografi
a_3/013_i_tenokaparo.htm)
Azt mondjuk nem látom, hogy hol van a Hit az MNAmál, és ha valahol nincs, akkor ott hiába is
keresnénk. Ugyanakkor a céljaikat elfogadom és támogatom, hiszen egy nem 100%osan egoista
humanoidnak az önvédelem nemcsak joga, hanem kötelessége is. A gondolkodás ugyan fontosabb
lenne, de ezen nem én tudok változtatni. (sokan próbálkoznak ezzel, pl. Pilis, lásd 66. és 94. kommenta
http://www.postaimre.com/?p=1705#comments oldalon) A 3. pontodhoz azt gondolom, hogy teljesen
igaz, de az említett történelmi formákat ( Római Szent Birodalom, Francia Forradalom, Bolsevizmus
stb.) nem egyszerűen átvették, hanem már ők hozták létre. Egyébként nem a zsidóság (uralkodó rétege)
a földi tápláléklánc csúcsa, csak a felettük lévő entitások, akik már nem durva kémiai energiával
táplálkoznak, és kevesek számára valóságosak, az érzékszervi tudat kötöttségeiből adódóan. A cionista
zsidókat nem mentesíti a felelősség alól, hogy őket is csak felhasználják, és velük végeztetik el a
piszkos munkát. Sajnos a Föld jelenlegi fejlettségi szintjén mindig bőven találni jelentkezőket a kápói
szerepre. Például, amikor ki kellett pótolni a fogyatkozó "kiválasztottakat", egy kazár bűnbandával
patkolták meg, tuningolták fel őket. Szerintem az illiminátusok között is vannak, akik nem kapták meg
a zsidó vallásszérumot (mérget) és mégis remekül kiszolgálják megbízóikat.
Van még egy enervált kis gondolatom a történelmi szükségszerűséggel kapcsolatban. Ha a lineáris,
földi logikát követjük, az MNAnak teljesen igaza van, az általuk (is) felvázolt jövőkép elkerülhetetlen.
Viszont én a káoszelmélet híve vagyok, tehát azt mondom, hogy az igazán nagy változások sohasem
számíthatók ki a lineáris gondolkodás segítségével. (példa: a víz forralása) Beismerem, ez egy kis
csodavárást jelent, amivel talán nem vagyok egyedül. Nem igazán ufókra meg zöld emberkékre
gondolok, hanem például egy gravitációs hullámra (The Wave) vagy a Napból érkező sugárzások olyan
megváltozására, amelyek vagy teljesen átformálják a jelenleg ismert valóságot, vagy denzitásváltást
(ugrást, a tudat számára) tesznek lehetővé, hogy elválik az ocsú a korpától, például. Tudom, hogy ezek
nagyon halvány fénypontocskák, de, hát emberből vagyunk, vagy mi a szösz :D

A Te munkád nagyon sokunknak segített felébredni mátrixálmukból. Tudom, hogy a csodavárás
semmit sem old meg, mert a "Segíts magadon..." elv sokkal erősebb, de bízom benne, hogy a
tudatosság fokozódása egyre inkább a helyes döntés felé segít minket. "Minél több és pontosabb
információ áll rendelkezésünkre, annál nagyobb a valószínűsége, hogy döntésünk tudatos lesz, és az
eredmény nem a luciferi erőket szolgálja, hanem bennünket segít közelebb a Világossághoz."
Isten áldjon, Kedves Őszkatona!!
Szeretettel,
hc

Sorskérdések
(Hunicillin, 2009.08.03 19:31)
Minél több és pontosabb információ áll rendelkezésünkre, annál nagyobb a valószínűsége, hogy
döntésünk tudatos lesz, és az eredmény nem a luciferi erőket szolgálja, hanem bennünket segít közelebb
a Világossághoz.
Isten áldjon, Kedves Őszkatona!!
Szeretettel,
hc

