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6. A "nacionalista érzés" kifejezést manapság sokan nem értik és rosszul alkalmazzák A fogalom 
ismeretének hiányában, átveszik a sajtóban és a (tévhit)oktatásban kürtölt hamis fogalmat. A 
pontosság kedvéért: "nacionalizmus" nemzeti érzést jelent. Részletesebben: "hűség és odaadás a 
nemzetért; különleges nemzeti tudatosság, nemzeti műveltség és érdekek kihangsúlyozott 
elősegítése; ragaszkodás a nemzethez." A "nacionalizmus" minden fokon (faj, etnikum, nemzet, 
törzs, család) természetes és megtalálható, csak más néven ismert. E fogalomra alapozott 
gondviselés óvja a társadalom legkisebb elemét, a családot, idegen támadásoktól, és előkészíti, 
azaz, "neveli" gyermekeit az önálló életre. Összességét, az emberiséget, pedig (éppen az alább is 
ajánlott) összefogással védi az emberen élősködő ideológiák gyakorlói ellen. A "nacionalizmus" 
csak nemzeteken élősködők megélhetőségét veszélyezteti.

7. A "sovinizmus" is csak az élősködő szempontjából veszedelmes. Nicolas Chauvin legendája 
szerint, ez a katona hűségesen és előkelően szolgált az első Francia Republikánus hadseregben, s 
utána a Napoleon Grand Armée-jában. 17-szer megsebesült, s sebei miatt csúf lett. A 19. sz-ban a 
franciaországi szórakozás-ipar kigúnyolta ezt a hazafit és vele együtt magát a hazafiasságot. Pl. 
gúny-színdarabjában, "Soldat Laboureur" (földmíves katona, 1821), egy párisi selyem-kereskedő 
fia, Eugène Scribe (scribe = írástudó), nevetségessé teszi a paraszt, Scribe szerint "elavult", 
ragaszkodását szülőföldjéhez, melynek megvédésére mindenkor kész fegyvert ragadni. (A francia 
hadseregben e hős kigúnyolása visszafelé sült el.) A szórakozás-ipar - meg a sajtó, később pedig az 
(tévhit)oktatás is - ekként koholt ebből az erkölcsös gondolkodásból egy - ma már sokak szerint - 
megvetendő "túlzott patriotizmust", "túlzott hazafiasságot", azaz, "sovinizmust". 

Ezek után tegyük föl a kérdést:

- Szükséges-e (nélkülözhetetlen?) a nemzeti érzés, a "nacionalizmus", egy nemzet 
megmaradásához?
- Erkölcsös-e - vagy megvetendő - a hazafiasság?
- Lehet-e a hazafiasság, a ragaszkodás a szülőföldhöz, túlzott?
- Kinek érdeke a nemzeti érzés meg a hazafiasság kiirtása a magyar nép értékrendjéből?

Köszönöm kedves figyelmeteket.

Csak egy néhány idevágó szó... /1
(leszerelt, 2011.08.19 21:01) 
1. Aki gyűlöl, valójában (de facto) talmudizmust gyakorol. Mi senkit sem gyűlölünk. A gyűlölet 
mindenkor a gyűlölőnek árt, sohasem a gyűlöltnek. A zsidót elszigeteljük magunktól, magunkat 
tőle, szóba sem állunk vele, de nem gyűlöljük. A szeretet és a judaizmus kölcsönösen kizárják 
egymást. Zsidó az aki a judaizmust magáévá teszi, származásától függetlenül. Ezen élősködő-
ideológia követői kétségtelen többségben a semi fajhoz tartoznak, de a szemiták döntő többsége 
nem zsidó.

2. "Román" nemzet nem létezik, csak román állampolgár. Székelyföldi magyar testvéreink is 
pillanatnyilag román állampolgárok, de nem "románok". Még a Romániában élő szlávok sem 
"románok". A szláv elnevezés a romai birodalmak (mind a kettő) összeomlása után szélnek eresztett 
rabszolgák tömege, akiket Róma korábban innen-onnan összefogdosott és vasba vert, magyar-hun 



hadifoglyokat beleértve. Román nevű nemzet nem létezik, tehát lehetetlen bármit is tanulni egy nem 
létező nemzettől. Romániában a hazafiasság semmivel sem nagyobb vagy kisebb mint máshol a 
világon, ahol a hatalom támogatja a hazaszeretetet ("patriotizmust"). Magyarországon a hatalom 
bünteti a hazafiasságot, tehát Hazánk nem sorolható ezen országok közé.

3. Van nekünk hiedelmünk, múltunk, történelmünk, törvényünk, műveltségünk, néphőseink, ha 
éppen példát keresünk. Fölösleges - és káros lehet - máshol irányt keresni.

4. Az összefogás igen is fontos. Sőt, jelen helyzetünkben, létfontosságú. Összefogni lehet valamiért, 
vagy valami ellen. Mind a kettő egyformán hatásos, de nem fölcserélhető. Az összefogás 
"valamiért" a haladás célszerű eszköze, míg az összefogás "valami ellen" a védekezés reflexszerű 
eszköze. 

5. A magyar nemzet vesztéről csak az elmúlt 1000-1100 évre visszatekintve beszélhetünk. Ez az 
időszak pedig csak egy pindurka szakasza sok-sok ezer éves "történelmünk"-nek. De, még ebben a 
"szakaszban" sem a széthúzás okozta nemzetünk "vesztét", hanem egy nyakunkba szakadt idegen 
hitű, gonosztevő nép, akinek ideológiája és véres keze alatt vezéreink, tanítóink, lelkészeink 
kegyetlenül le lettek mészárolva, legjobbjaink embertelen létre lettek ítélve, a magyar nép - 
korábban, testi, manapság pedig szellemi és lelki - béklyóba lett kötve. A széthúzás szenvedésünk 
okozata, s nem okozója.

Bukott angyal
(Ősi, 2011.08.19 09:02) 
P lajcsi

Aki ezeket a berűket leírta, annak ismeretlen a magyar. Se kultúráját, se történelmét nem tudja. Se 
szíve, se esze.
Hamis Római keresztényi szeretetet hírdetni, ellenséget mintaképnek venni...
Elkárhoztál! 

szekelyudvarhely,romania
(P lajcsi, 2010.06.23 20:01) 
Tisztelt Anyaországiak,kedves testvérek,
Vegyünk példát a román nemzet egységéről...fogjunk össze,de ne a gyülölet,nemzetgyülölet fogjon 
össze...fejezzük be a zsidó,cigányszidást...sajnos azok az emberek azon a nemzeti tudatszinten 
vannak...forduljunk hozzájuk szeretettel...és végre fogjon össze a magyar...
A MAGYAR NEMZET VESZTE A TÖRTÉNELEM ÓTA A SZÉTHUZÁS...ILYEN ÉRZÉSEKRE 
VAN SZÜKSÉG...MINT AZ EGYÜTTÉRZÉS,A 
SZERETET,ISTENISÉG,MEGBOCSÁJTÁS,ALÁZAT!
Meglepő mennyi nacionalista és sovinista érzés van ezen az oldalon is...
MInek erről papolni...mindneki bentről kezdje el a tisztulást...Sok szerencsét..Isten áldjon Minden 
Magyart.,..adja az isten hogy felébredjen végre a magyar nemzet... 

Re: szekelyudvarhely,romania
(Kata, 2011.08.06 07:42) 
Tisztelt P Lajcsi!
Az ön által írtakra reagálva kikívánkozik belőlem így hát leírok néhány gondolatot engedelmével. 
Az összefogásra való felhívásával egyet tudok érteni, de a rablót nem tudom ,és nem is akarom 



példaképemnek tekinteni .Akinek nincs szeme a látásra hát arra kérem nyissa ki , és ne csak nézzen 
lásson is végre. Azt minden esetre tudom , hogy szeretni csak a jót és igazat tudom, legyen az 
fekete, zöld, sárga vagy bármilyen színű. Isten áldjon minden jóakaratú és jót tevő embert. 

Re: szekelyudvarhely,romania
(Éva, 2011.08.18 22:17) 
Tisztelt Lajcsi!

Szeretném visszaidézni az Ön írását, ha megengedi:

"Vegyünk példát a román nemzet egységéről...fogjunk össze,de ne a gyülölet,nemzetgyülölet fogjon 
össze...

- Ne tessék megharagudni, de én semmiképpen sem vagyok hajlandó példát venni főleg nem a 
románokról. Ha összefogunk, magunk miatt tegyük, és nem pedig példát venni egy olyan néptől, aki 
miatt (is) jelen pillanatban pontosan Ön az, aki kénytelen a mostani országhatáron kívűlről írni. 
Akinek itt nemzetgyűlölete van, azok nem mi vagyunk. A mi zsidó gyűlöletünk csak kismiska 
ahhoz képest, ahogy bennünket gyűlölnek a többiek. 

"sajnos azok az emberek azon a nemzeti tudatszinten vannak"

- nincsenek ezek semmilyen tudatszinten... Csak a jahve nevű istenüket szolgálják, és mindenkit 
eltaposnak, aki nem közülük való. Ez a vérük. És azt hiszik magukról, hogy ők a kiválasztott faj. - 
De Istenem! A Naprendszer legnagyobb koppanása lesz részükről, mikor rájönnek, hogy hoppá! - 
mégsem.

"...forduljunk hozzájuk szeretettel..."
- köszönöm, nem kérem.
"és végre fogjon össze a magyar..."
- a magyar összefogásnak részemről semmi köze, hogy szeretettel közeledjek a zsidókhoz. 
Sajnálom...

"A MAGYAR NEMZET VESZTE A TÖRTÉNELEM ÓTA A SZÉTHUZÁS...ILYEN 
ÉRZÉSEKRE VAN SZÜKSÉG...MINT AZ EGYÜTTÉRZÉS,A 
SZERETET,ISTENISÉG,MEGBOCSÁJTÁS,ALÁZAT!"

- Az alázatot kihagyom a sorból, mert soha nem fogok behódolni egyiknek sem, hanem igen is, ki 
kell állnom magamért, és családomért. És ezt ajánlom mindenkinek ahelyett, hogy bárkinek is 
megalázkodjon. Mert ami a mienk, azért ki kell állnunk.

"Meglepő mennyi nacionalista és sovinista érzés van ezen az oldalon is..."

- Ez az egyetlen egy oldal, Kedves Uram, ahol nagyon, de nagyon sok mindenre rájöhetünk. Ez az a 
hely, ami megvilágosítja az elménket. A magyarság vekkere. :)

- És mégegyszer mondom: soha nem fogok szeretettel közeledni ahhoz a néphez, akiknek 
köszönhetjük például azt, hogy Ön és köztem ott van az a piros csík a térképen. 
Minden tiszteletem a kirekesztett magyaroké.
A magyarok Istene áldja meg Önt is!
Üdvözlettel
Horváth Éva 



kelta123@freemail.hu
(kelta, 2011.08.02 12:42) 
Kedves Barátaim,

Szeretettel ajánlom mindenki figyelmébe az alábbi sorokat;
Az idők vége, nem a Világ vége... Sajnos itt nem tudok mindent leírni, mert a rendszer csak rövid 
leírást engedélyez ! Akit bővebben érdekel a dolog annak szivesen elküldöm az emil címére a teljes 
info-t !! Megéri !!
A 2012-ben várt változás, teljesen megváltoztatja majd a Földön az életet és magát az emberiséget.
A mi naprendszerünk, ezt a Gyűrűt, 25 920 év alatt, mely periódust Galaktikus Évnek nevezünk, 
(Az ókoriak, Nagy Évnek hívták) kétszer keresztezi. A Foton Gyűrű, átszelése, 2000 évig tart. Úgy 
értékelhető, hogy a Nap már 1998 óta behatolt a Gyűrűbe és a Földre ez, 2012-re tehető. A Foton 
Gyűrűbe való behatolás, a Biblia által jövendölt, félelmetes spirituális változást okoz az embernek.
Tehát, egy nagy spirituális alapokra épülő, természetes szelekció következik be.
*A Föld 2012-ben*
A Földön az élet radikálisan megváltozik, a Foton Gyűrűn történő áthaladás miatt. Miután a Föld 
rezgésszintje, több ezer évig állandót jelzett, 1980-ban 7,8 Hz -ről, felgyorsult a mai, 12 Hz-re. Ez 
azt jelenti, hogy a rezgés frekvencia növekedés hatásaként, a nap 24 órája valójában, 16 órát jelent. 
Ez egyelőre elfogadható, de ez magyarázza, hogy miért nincs elégséges időnk, miért sietünk egyre 
jobban és miért fáradunk el. 
Mi történik, a Foton Gyűrűbe való belépéskor 2012-ben, vagy más évben? - az teljesen 
elképzelhetetlen, hisz a teljes emberiség, egy más dimenzióba lép át. Még nem tisztázott? 
Pontosítva, 24 óra, effektív, 0 órát jelent, tehát a földi idő, mint olyan - megszűnik!
A baj nem jár egyedül - megváltoznak a Föld mágneses Pólusai is. 
A jó jel azonban ismételten:
- Az Idő vége (maya naptár), nem a Világ vége. A pillanat viszonylagos közelségének jele, a 
naprendszer szélén található plazma ragyogásának 10 szeresére való növekedése. A Napon keresztül 
a bolygók, ugyancsak növekvő energiát kaptak. A mayák is várható változásokról, a
félistenek üzenetét küldik:
- A teljes Naprendszer, szinkronizálódik, a Galaxissal és Világegyetemmel, a jó hatásaként,
- Átlépünk a jelen technológiából, és amit az Időről és Térről tudunk, a pénz szükséglete - eltűnik.
- Az 5.-ös Dimenzióba lépünk!
- Az emberi DNS, a jelenlegi 2 spirálról, 12 spirálra programozódik át.
Az emberi lényt illetően, a változások, hatalmasak és pozitívak. (Ami jó jel, hisz a szervezet 
megtisztulását jelenti). Mellékhatások, viszont fájdalmasak. így:
- migrén, fejfájás, fáradtság, szédülés, ritmuszavarok,
- megfázás jellegzetes tünetei (láz, izzadás, csontfájás) melyeket a hagyományos kezelés nem segít
- izomzat gyengülése, nehézlégzés, ok nélküli elfáradás.
- limfatikus- (nyirok), és immunrendszer változás, 
- nyugtalanság, depresszió, stressz a múltba révedés

*A Foton Gyűrűbe való belépéskor egy átfogó újraharmonizálási folyamat történik, melyben a 
testünk saját frekvenciája a Világegyetem alapfrekvenciájára hangolódik.* *Ez az, amelyről a régi 
írások beszélnek.*
(Megtisztul a Föld maga, és az emberiség is!)
A gén és DNS frekvencia az embernél, nagyon magas és finom lesz. Ezért tulajdonképpen, a fény, 
mely a félistenek és szentek auráját láthatóvá teszik - most az embereket is fénnyel telítik (világítani 
fogunk).
Az üzletben gondolkodók nyereségei:
- intuíció és paranormális teljesítőkészség fejlődése,
- az agy jelenleg 5-10 % -nyi használt területe, jelentősen megemelkedik,



- minden gyógyíthatatlan betegség (rák, AIDS is) eltűnik,
- megsokasodnak a telepatikus és bioenergiát használó terapeuták,
- (akik túlélik) megváltozik a fizikumunk és, aurába öltözünk (láthatófény veszi körül testünket).
2012 nagyon közel van, és többségünk biztosan fogja látni, e jövendölés valódiságát, vagy 
hamisságát.
De mit kell tenned? Alapvető változtatást, életedben. Tanulj meg magas frekvenciát árasztani, 
rezegtetni: (jóság, szeretet, harmónia, fény, megértés, együttérzés), hogy megfelelj a Föld 
rezgésének, mely már megkezdte az 5. dimenzió felé, a felemelkedést!

Re: kelta123@freemail.hu
(mjjbaba, 2011.08.03 06:57) 
Ajéééé!
Ezt a leírást már millió egyszer olvastuk,tudjuk miről van szó a legtöbben,de a legjobb várjuk ki a 
végét ,már nincs sok hátra ha minden igaz.... és a sok szóbeszéd majd eldől....majd a természet 
eldönti....mi ez ellen semmit sem tehetünk, jók vagyunk, vagy rosszak !? az univerzum forgása ezért 
nem áll meg!
Aminek el kell jönnie, az így is, úgy is eljön, világvégével vagy sem!
Persze,hogy az Univerzum a keletkezése óta állandóan mozgásban van a galaxisaival 
együtt,rezeg,dobog, lüktet mindennel egyetemben, ez sem tőlünk emberektől függ,mi csak egy kis 
atomocska vagyunk benne.....
Ki vagy mi tud szembeszállni az UNIVERZUM fizikai törvényeivel szemben? 

Re: Re: kelta123@freemail.hu
(kelta, 2011.08.03 09:36) 
Én ezt a leírást még nem nagyon olvastam sehol és ami számomra meggyőző volt az a tudományos 
és spirituális egybeesése az eseményeknek ! Hiszen ami a csillagászati részét illeti az úgy van 
fekete-fehéren ! Ami pedig az ősi írásokat illeti azt ugyanolyan komolyan kell vennünk, mert akik 
ezt leírták azok biztos hogy tudtak valamit !! Egyébként van még egy olyan álláspont 
is( megvizsgálva 20 jóslatot ) mely szerint a földünk 4 fontos korszakot élt ill. él át !! Az első volt 
az Aranykor, majd az Ezüstkor, utána Rézkor és amiben most vagyunk az a Vaskor !!! Ez a korszak 
a legrohadtabb állapot, mely jövő dec. 21-én ér véget !!! Utána kell újra eljönni az Aranykornak !!! 
Ebben hatalmas szerepe lesz a magyarságnak minden szempontból !! Hogy ez miként fog 
végbemenni azt itt már nem tudom leírni de az 100 % hogy akik továbbra is a Pénz-istent imádják 
azoknak befellegzik !! Ellenben azok akiket a szeretet vezérel azok mindent el fognak érni !! Ezt 
most nem tudom bővebben kifejteni de a Változás eredményét úgy tudnám összefoglalni, hogy ; 1. 
az Istenhit lesz a legfontosabb, 2. a Globalizáció összeomlik, 3. Igazságos elosztó társadalom lesz
További szép napot,
kelta 

Re: Re: Re: kelta123@freemail.hu
(Éva, 2011.08.18 21:50) 
Kedves Kelta!
Kérném, hogy legyen kedves részemre is elküldeni a teljes anyagot. 
Minden érdekelne ezzel kapcsolatban.
Köszönettel
horvatheva13@gmail.com 



Re: kelta123@freemail.hu
(kelta, 2011.08.03 08:03) 
Szia!
Nagyon érdekes az írás,amit beküldtél megköszönném,ha elküldenéd nekem a teljes anyagot!
Köszönettel Gerol
gerol@vipmail.hu 

Re: kelta123@freemail.hu
(Tápai Józsefné, 2011.08.03 08:42) 
Kedves kelta123!
Kérem szépen az egész infót sziveskedjen nekem elküldeni, nagyon érdekelne.
Köszönöm és kívánok Önnek erőt egészséget és kitartást. 
Tisztelettel: Tápainé Irén 

Re: Re: kelta123@freemail.hu
(kelta, 2011.08.03 09:54) 
Kedves Irén,
Szivesen küldeném a 2012-es info bővitett változatát de mivel nem adott emil címet ezért nem 
tudom elküldeni !
Üdv, Kelta 

Re: Re: Re: kelta123@freemail.hu
(t.irén, 2011.08.04 13:33) 
Bocsánat, a cím tényleg lemaradt: cilimama55@freemail.hu
Köszönöm előre is. 

Re: kelta123@freemail.hu
(Gajai Lászlóné, 2011.08.05 10:21) 
Kedves kelta123!
Az idők vége, nem a Világ vége... írás érdekel bővebben, kérem szépen, sziveskedjen részemre 
elküldeni.
Köszönettel: Erzsébet
gajaine@freemail.hu 

Re: Re: kelta123@freemail.hu
(Molnár Tibor, Budapest, 2011.08.07 15:14) 
Én is kérem szépen ezt a leírást. tibcsyce3@gmail.com
Köszönöm 

Re: kelta123@freemail.hu
(Adi74, 2011.08.06 07:12) 
Kedves kelta123!
Kérlek küld el az idők vége nem a Világ vége.. leírást a lorincz.adel@freemail.hu-ra köszönöm 



Re: kelta123@freemail.hu
(Négyesi Erika, 2011.08.07 20:49) 
Kedves kelta123!
Kérlek küld el az idők vége nem a Világ vége.. leírást a naprika@gmail.com címre. Nagyon 
köszönöm. 
Üdv Erika 

Re: kelta123@freemail.hu
(Rochi László, 2011.08.18 20:26) 
Légyszives kűld el nekem is a teljes anyagot. kösz.
e-mail címem: rochi.laszlo@t-onlíne.hu 

kelta123@freemail.hu
(Türk Anna , 2011.08.18 07:50) 
Tisztelt kelta123!
Szívesen elolvasnám az aug. 8-án kelt írásában említett cikket. Előre is köszönöm, tisztelettel:
Türk Anna. 
Email címem: anakrut@t-online.hu 
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