Távlat a partról
(Őszkatona, 2010.05.04 20:00)
Nagyon nehéz Siklósi András értékelésében bármit is megcáfolni. Neheztelni rá a valóság kimondásáért
pedig igazán ésszerűtlen lenne. Az egyetlen szemrehányás  ha annak lehet mondani  az hogy jelentős
szellemi erejét a szerinte is "lényegében megbukott" pártrendszer hozamának értékelésére pazarolja.
Siklósi Andrásokra az alkotó munkákban van szükség.
A napokban jómagam is föl lettem kérve hasonló értékelésre. Megtisztelve érzem magam, de nézetemet
erről a témáról már többször kifejtettem(*). Érdeklődő honfitársaimnak most is csak azt tudom
mondani amit eddig is:
Nehéz szívvel szemlélem azt a sokezer honfit és honleányt aki a többi Magyar Földön lakóval együtt
fulladozik az árvízben. Sokan belefulladnak. Időnként jönnek csónakok, hangszóróval bömbölik:
"Gyere velünk. Megmentünk". Többségben föl is kapaszkodnak egyik vagy másik csónakra, sokan
lelkesedve eveznek is: Előre! Hátra! Jobbra! Balra!
Egy néhányan viszont inkább megpróbálnak kiúszni a partra. Tudnak talán valamit? Lehet. Mert a
partról nagyon kiabálnak: Vi...zz! V....! De a "kimentettek" nem hallják mit kiabálnak a partról. Nem
hallják mert bömbölnek a hangszórók, mert megigézve eveznek előre, hátra, jobbra, balra.
A partonlévők  jómaguk is átázva, dideregve  tehetetlenül nézik könnyes szemmel ahogy a
csónakokat viszi az ár, ahogy Hazánk fiai, leányai izomszakadásig, szívüket lelküket odaadva eleveznek
a hangszórókból bömbölt ütemre: Előre! Hátra! Jobbra! Balra! Ám az irgalmatlan ár viszi
valamennyiüket...
...A zuhatag felé.
Így megy ez mióta a gonosz elbitorolta Kárpátmedencénket. Azóta árvíz lepi el termékeny völgyeinket
és, amikor a nép fulladozik, megjelennek a "mentőcsónakok", melyek gyorsan "kitakarítják" a
folyómedencéket. Mert, ugye, senkinek sem kell egy hullafertőzött völgy.
De ha a nép egyszer kiúszik a partra és ott zöld ágra vergődik, gátakat fog építeni Hazája határain. Ám
ahhoz először meg kell hallani a partonlévők intelmét, és meg kell tanulni úszni... egyenként...
... A part felé
*http://www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/oszkatonatanacsai/4120
http://www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/oszkatonatanacsai/4603

választások értékelése
(Petivitez, 2010.04.29 08:21)
a lakosság majd kétharmada megszavazta ezt a rendszert, a maga tákolmányos jogaival... :(

danko.janos53@gmail.com
(JoAnOs, 2010.04.28 11:28)
Nagy vonalakban egyet értek Siklósi Andrással. A pártrendszer az ördögé! Nem szabadna
legitimálnunk minden 4. évben! Elképesztő a nép butasága! Ha az idén távol maradtunk volna a hamis
választási színjátéktól, most nagyon főne a feje az emeberiség legfőbb ellenségeinek, a globalista
söpredéknek!
Egyet tehetünk! Csak saját megmaradásunkat tartjuk szem előtt, és mindent megteszünk
önfenntartásunkért, önellátásunkért. Létre kell hoznunk önálló rendszereinket minél több
településünkön, úgy mint: villamos és hőenergetikában, helyi és regionális elszámoló fizető eszközök
tekintetében, magyar ideológiánk fenntartásának, megújításának alapjaiat (magyar őshit, magyar érdekű
oktatás)elegendő és egészséges élemiszertellátást, a vízkincs megvédését, a föld megvédését, és a
szerves társadalom belső működésének kiépítését, amely megnyilvánul az információáramlásban, és
közösen hozott felelős döntésekben, és a legalkalmasabb vezetők kiválasztásában.
Haladéktalanul meg kell találnunk kapcsolatunkat a Magyarok Istenével, Jehovának pedig inthetünk, ki
ki vérmérséklete szerint!
Kihagytam valamit?
D. J.

