
Jordan
(Antal, 2010.08.03 16:52) 

A szegeny zsidokat megsegito gazdagok nem fizetnek adot,mert igazolni tudjak/foleg ha Izraelben 
ad segitseget/,hogy tamogatja a szegenyeket.Ezert adomentesek. 

Válasz 

Hunok Angyalai
(A Hun, 2010.08.02 19:03) 

Mi nem tart sokaig???
Az orszag megszallasa---vagy kirablasa---???
Kit kellene szeretni?a nemzet kirabloit-vagy a vazallusait?Komaban fetreng a nemzet 
tobbsege.2/3-os ** komaban. 

Válasz 

Peströl
(Beus , 2010.07.28 16:44) 

Nem tart már sokáig tartsatok ki, és egymást szeretve, becsülve és tisztelve tartsatok össze !! 

Válasz 

alekszandros@t-online.hu
(gyulabácsi, 2010.07.28 15:02) 

Sajnos az országot magyarul beszélő IDEGENEK uralják a pénzhatalom segítségével. 

Válasz 

Hunok Angyalai.
(A Hun, 2010.07.28 06:09) 

Tisztelt Bene Gabor!
Sajnos mar eleg regen irogatom kulonbozo helyekre,hogy a *Verszerzodes*nelkul nem lesz 
nemzeti osszefogas.Ez teny.Az is teny ,hogy miert is tartanak ettol a nemzet ellensegei.Az is 
igaz,hogy a mai divatos *Media*ujra agyonhallgat mindent.Mert az internet segitsegevel 
*barki*irogathat ,olyanok is akiki nem rendelkeznek *ujsagiroi*kepesseggel.Hat mit lehet erre 
mondani?Az is igaz,hogy az odahaza elo *ujsagirok*tisztessegesnek titulaljak a nemzet 
kirabloit.Divat az is,hogy odahaza hazug-csalokat itsztessegesnek hivnak...stb..stb..Nos itt 
tartunk---A *verszerzodes*ujra bevezetesevel a nemzet kirablasa megszunne.Tudjak ezt a 
parlamenti cseledek is. 

Válasz 

Elszalasztott lehetőségek
(Kerion, 2010.07.27 19:42) 

A pénzhatalomnak, a poszkommunista-globalista világrendnek 2 lehetősége van. Vagy 
fokozatosan semmisül meg, oldódik fel, viszonylag békésen, vagy pillanatok alatt drasztikusan. 
Ezen világrend urainak és klientúrájának lett volna esélye a "menekülésre". 
Egyszerűen csak "magyarrá" kellett volna válniuk a szívükben, szeretetorientált jóakaratú 
emberekké. Persze a karmikus élethibákat is korrigálni kellett volna. A gazdagság és a hatalom 
nem öncélú, azért van, hogy másokon segítsünk vele. Mivel ezt nem tették, a "nyugat" majd 
befogadja őket.



Az alacsonyan rezgő "entitások" még mindig újfent és újfent elmagyarázzák a magasan 
rezgőknek, hogy miért kell újra és újra keresztre feszíttetniük, míg ők dölyfös hatalmuk, és 
mérhetetlen gazdagságuk teljében tobzódnak, miután mindent és mindenkit tönkretettek maguk 
körül. De hála az ÉGNEK, ennek hamarosan vége lesz. 

Válasz 
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