
futrinka utca 3
(macilacika - 2009. 08. 24. 21:25)

egy zsidó hiába tanul meg magyarul,hiába telepedik le az országunkba ő akkor is zsidó marad de 
nem magyar.hiába szeretnék a magyarságot elpusztítani ,kiirtani ez nem fog menni.a pénzükkel 
hiába hencegnek attol még nagyon szegény nép a pénz nem teszi őket naggyá.nagyon 
szánalmasak ezek a zsidók.

____________________________________________________________________

(kisnyuszi - 2009. 07. 24. 11:19)

Érdekes oldal, érdekes vélemények. NIncs új a Nap alatt. 
Nem kell aggódni, minden a helyére kerül időben. A Magyar Nép tisztelete, szerepe is. Feladatát 
betölti. Nem lehet másként, vagy nem nyílik a Föld szívcsakrája, melyet mi őrzünk, ez nagy 
nehézségekhez vezet...
Ezt pedig nem hagyják az égiek. 
108 nép lett betelepítve a Földre, az egyik legfejlettebb nép és legszeretetteljesebb kapta a Föld 
szívcsakrájának védelmét. Tetszik vagy nem, ez van.
Magyar férfiak nem alapítanak családot: függetlenkednek. A magyar a szabadság népe, 
szabadság a feladata. Nem a szabadosság. Nem az egyénieskedés, szabadságnak álcázva. 
Ezért nincs jó magyar család, mert nincs jó magyar férfi hozzá. 
Ez s nem az abortusz a fő probléma. 
Egy női vélemény.

___________________________________________________________________

lajos.melczer@gmail.com
(Melczer Lajos - 2009. 06. 12. 11:57)

Az idegenek..?
Azt mondják egymásközt és másoknak magukról, hogy ők dolgos szorgalmas emberek. Senki nem 
beszél viszon arról, hogy hol-hát mondom:
Minden olyan hely, ahol nem kell szerszám a pénz kereséshez. 
Hányan ismerünk közűlük olyat aki kőműves, lakatos, esztergályos, asztalos, kubikusról ne is 
beszéljek. Egyet sem. Arany bánya nekik ez az ország. Ha nem lesznek megállítva és ezt jól 
jegyezzük meg..!! ELVESZTÜNK. 
A Magyarban nincs hatalomvágy soha nem is volt és ezt ők nagyon jól tudják.
Tisztelettel:ML.

____________________________________________________________________

gyulayoyo@yahoo.com
(ygyula - 2009. 06. 12. 10:46)

Azt írja bagyiimre, hogy a pénz- és hatalomvágy jellemző, génjeinkben van. Igen nehéz 
megmagyaráznom ismerőseimnek, hogy bennem ennek nyoma sincs. Egyszerűen nem hiszik el. 
Ilyen a világ. Az abortusz ügyében nem a mostani berendezkedésből kell kiindulni, és nem az 
előbbi feltételezést az értékrend legtetejére tenni. Akkor következik, hogy a gyermeket a 
közössége, amelyhez tertozik mindenkor felneveli majd. Bizony.

___________________________________________________________________  

Marosvasarhely (Erdelyorszag)
(Nagy Jozsef - 2009. 06. 12. 10:23)
Ehez mar nincs mit hozza tenni!!! N.J.

__________________________________________________________________  



crispy@freemail.hu
(Nagy Nikoeltt - 2009. 06. 11. 16:47)

Nagyon tanulságos olvasmány volt, köszönjük.még egy párszor el kell olvasnom, hogy ne 
háborodjak fel minden második mondatnál....

___________________________________________________________________ 

Venném a bátorságot...
(Sándor - 2009. 05. 05. 17:35)

..hozzászólni.

Nem mondanám magam tudónak, viszont azzal már tisztában vagyok, hogy mennyi mindent nem 
tudok még.
Illetve sejtem az ismeretlen tudás mennyiségét. (Így pontosabb a megfogalmazás.)

Nem is csak hozzászólnék, inkább egyben válaszolnék a saját szemszögemből az összes 
hozzászólásra.

Mondjuk (bagyiimre)Bagyi Imre írására.
Az abortusz valóban lehet indokolt, amennyiben a megszületendő gyermeknek nincs sok esélye 
méltón megszületni, és leélni életét. De ez is relatív.
Egy putriban is lehet boldogság, ha igaz őszinte szeretet veszi körül a gyermeket, és a kastélyban 
is lehet mihaszna, hazug embert nevelni belőle.
Ez a szülőn múlik, a szülő emberi tartását tanulja meg a gyerek is.
Viszont pont az hiányzott az írásból, amit a cikk megjelöl. Eleve olyan feltételeket teremtenek az 
idegenek, hogy ne is akarj gyereket szülni, mert jószándékú vagy, és kíméled a meg sem született 
utódot. Szülni? Ebbe a Pokolba?
Itt is tettenérhető a népirtás, csak nem olyan nyilvánvaló. De ott van.

István királyunkkal nekem egy nagy bajom van.
Illetve több.
István nem tudott magyarul, és német tanítói voltak. Lehet, hogy rosszak a forrásaim, de ha igaz, 
akkor nekem inkább maradt volna Koppány, szívem szerint.
Ahogy a táltosokat legyilkolták szó szerint, mert a táltos nem védekezik, elfogadja sorsát 
(odatartani a másik orcádat is...), úgy védte annak idején Koppány a magyart.
Ránkhúzták úgy a kereszténységet, hogy fogalmuk sem volt róla, hogy a kereszténység a mi 
őshitünkből keletkezett, és arról sem volt tudomásuk, hogy a kereszténység akkor már régen nem 
az a tiszta hit volt, amiből származott.
A kereszténység már akkor vizet prédikált, és bort ivott.
Gondoljunk bele, a szeretet nevében kioltani rengeteg életet, már ezer éve is...
A táltosok voltak az igaz hit őrzői, ezért nekik pusztulniuk kellett.
A Tanítást jól értelmezzük.
A baj mindig akkor jön, mikor az idegeneket nem érdekli a tanítás, és visszaélnek azzal, hogy 
valaki nem védekezik. Szeretetből.
Az idegen nem szeret, az idegen öl, önös szándékból.

A magyar zsigereiben nincs kapzsiság, génjeiben nincs kufárkodás.
Az öreg, igazi magyar parasztember, ha kérik, akkor segít.
Onnan tudod, hogy magyar, hogy elég neki utána egy köszönöm, ha nagy a baj, még vendége is 
leszel, míg elmúlik a baj.
Ezzel élnek vissza sok gonoszok.

Egyébként nekem is nullás a vércsoportom 

____________________________________________________________________



Vannak e csoportulasok?
(>Zoli< - 2009. 03. 19. 06:01)

Perlének:
Igen vannak csoportulások. Figyelmedbe ajáljuk ezt a neten lelt és befogott irást ezen cimen:

www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/figyelemre-melto-irasok---sorozatok/4210

____________________________________________________________________

Táltosokrol
(>Zoli< - 2009. 03. 17. 18:19)

Táltosaink már köztünk vannak. Lehet még nem elegen, de már érezni lehet erejüket. Nem kell 
ahhoz nekem sem a Kárpáthazában élnem, mert már innen is megérzem a magyarság 
feltámadásának erösödö szelét. Mind többen és többen fordulunk el a hazug hitektöl és fordulunk 
az egyetlen igaz Istenünk felé. Lázassan kutatjuk igaz hitünk és gyökereink szálait. Ha 
elérkezettnek tudják az idöt, ök velünk együtt lépnek és vezetni fognak minket. Hisz nem hiába 
retteg a hamis világ a hazugságot nem türö igaz magyarok ujra éledésétöl.

____________________________________________________________________

Őszkatona, Zoli
(Perle - 2009. 03. 16. 22:49)

Feltétlenül szeretném megtudni,hogy vannak-e már ujjáéledő táltosaink? Felvették-e egymásal a 
kapcsolatot? Vannak-e olyan akár egészen kicsi csoportosulások akik hozzáférnek ezekhez az 
ismeretekhez? ( ha vannak, sokan nem lehetnek, mert elemi erővel ható tudásukat sokan 
eszrevették volna)
Köszönöm megértésüket furcsa kérdéseimmel kapcsolatban!
Perle 

____________________________________________________________________ 

Korrekció
(B. Zsolt - 2009. 03. 06. 00:28)

Azért maradjunk korrektek. A hivatalos álláspont szerint a glozeli jelek kora: 1800-2300 év. 
(http://www.magtudin.org/Bosnyak%20piramisok.htm ,v. 
http://x3.hu/freeweb/frameset.x3?user=/
rovasirokor-forrai&page=/Rovasiras/
Karpat-m_Piramisok_Glozel-MAGYAR.htm) Ami persze szintén jóval honfoglalás előtti, de vannak 
ettől régebbi emlékek is. Létezik 15ezer éves is, csak nem ez az. Részlet az említett web-oldalról:

Az ősi magyar rovásírás a Kárpát-medencében alakult ki. Eddig megtalált legrégebbi emlékei: a 
Bajóti Jankovich barlang pálcavégén talált jelek 15-20.000 éves bolygatatlan rétegből származnak. 
A Tatárlakai Korong jelei 7500-8200 évesek. Ezen írásnak további 6-7000 éves emlékei kerültek 
elő Torma Zsófia (1831-1899) régésznő ásatásain az erdélyi Tordos közelében. A rovásírás 
emlékei fennmaradtak a történelmi Magyarország területén (lásd az 1920 előtti térképeket) 
köveken, templomok falain, csont, fa, ezüst, aranytárgyakon, könyvekben.

___________________________________________________________________

Ivadékaink?
(Őszkatona - 2009. 02. 15. 16:32)

Dr. Vágó Pált idézve (A Vérszerződés ereje):



"Egyenesen kegyeletsértésnek érzem, ha valaki ortodox előítéletből Jézust, a tiszta erkölcs isteni 
jelenségét - mindenáron egy Dávidtól akarja leszármaztatni, akinek gonosztevő jelleme fémjelzi az 
ószövetség zsidó szellemét."

Sapienti sat.

_____________________________________________________________________________  

grg_kohut@yahoo.com
( Kohut György - 2009. 02. 09. 13:42)

Tökeletesen igaznak tarthato, okfejtes,, de sajnos az is igaz,hogy a 
semitak a mi ivadekaink, es befogadottaink voltak, neha kakukk marciskodtak is mint az mar az 
eletben sokszor elöfordult. Rengeteg
tudast tölünk tulajdonitottak el sajnos nagyon sokat elferditve gagyiztak
tovabb, az ö közbeekelödö ,butikos, szervezni, privatizalni akaro, gen
programjuk hatasara, Sajnos nem tudunk bizonyitekot fölmutatni, hogy, ezek a mi elfajzott fiaink 
valaha is jo utra akarnanak terni, most
a pusztitasuk legföbb celpontja Magyarorszag es Iran lett. Mind kettöben rengeteg 0-as 
vercsoportu, igazi Illuminatus mester /Freemason/ el meg. Volt mar ilyen herodesi terv minden 
ujszülött fiut
elpusztitani.
Az ösi magyar Freemason /Gazdalkodo-mesterember/ kultura es 
a butikos kultura, közti meghatarozo pont a Megteremtem-megtartom, vagy az elpusztitom, hogy 
ne is legyen, fölfogaskülömbseg, a semitaknal pl. egy messiasra hivatkoznak,
na persze az ö joguk megmondani, hogy mikor jött el es ki az.
Az ösi-magyar kultura szerint minden megszületett ember potencialis messias, na most a 
butikosok, az internet rajuknezve veszelyesseget,
/Netocracy/ fölismerve, egyre brutalisabb eszközökhöz nyulnak, rettegö primitiv dominancia 
betegsegük egyre jobban elhatalmasodik rajtuk. Goy´im-a akarjak a föld lakossaganak nagy reszet 
tenni, a 
jelenleg elinditott haborujukban a frontvonal ott huzodik, hogy ki allitja ki a szamlat es ki fizet, 
termeszetesen a szamla kiallitas jogahoz kell a latszat tulajdon, pl. olajmezök gazmezök termöföld 
tulajdona, a penzkibocsajtas tulajdona, es...többi
Szerintem igyekezzünk öket gyogyitani, a mi agykapacitasunk sokkal
nagyobb az övekenel es mi nem vagyunk pusztito tipus, mi mindig
kepesek vagyunk messzebre tovabb gondolni mint ök,
Tisztelek es üdvözlök minden önerejeböl elö alkoto embert.

_____________________________________________________________________________  

Odatartani... Válasz
(Őszkatona - 2009. 02. 08. 17:06)

Kedves Zoli,

Sejtem hogy rosszul értelmezzük és rosszul használjuk. Ezeket a bölcsességeket mágusaink 
tanították de sajnos ma már nem tudjuk hogyan kell ezeket alkalmazni. Ezért kellene még több 
kutatás ebben az irányban. Platón - akit szintén méd mágusaink tanítottak - is ezt a kérdést 
fejtegeti Kritón (dialógus) munkájában. Annyit tudunk hogy mágusaink meditációval egy magasabb 
tudatosságra jutottak. 

Szerény véleményem szerint az erkölcsösséget ésszerűsíteni kell. Keressük meg a finom 
megkülönböztetést az elvűség és a rugalmatlanság között, a bölcsesség szándéka és a dogmatika 
között. Ez a lelki fölkészültséghez tartozik. Itt sokat segít ha keressük az őszinte indítékot. Igenis 
védekezzünk és védjük meg szeretteinket. De cselekedeteinket ne a kapzsiság, irigység, gyűlölet 
vagy a bosszú hajtsa mert akkor csak magunknak ártunk. A megbocsájtás - úgymint a kegyelem, 



szeretet, stb - a megbocsájtó lelkét fejleszti. A megbocsájtott ennek a fejlődésnek csak eszköze, a 
körülmények pedig megadják a hozzá kellő alkalmat.

Vajk uralma és az őt követő évszázadok alatti pusztításokról, mészárlásokról csak annyit hogy 
vigyázzunk hogy ne következtessünk bizonyíték nélkül. Lehet hogy "odatartottuk a másik orcánkat" 
és látjuk mai helyzetünket, de semmi sem bizonyítja azt hogy az egyik a másikat okozta. 
Helyzetünk oka talán inkább az hogy a zsidóság az egyház által kiválogatta és dogmatizálta 
mágusaink elveiből azokat amelyeket föl tudja használni saját érdeke szolgálatában, de 
kipusztította azok értelmezését, a többi elvekkel való együttműködését, és alkalmazásukhoz kellő 
tudást - habár egyelőre ez is csak föltételezés.

Hazafias szeretettel,
Őszkatona

_____________________________________________________________________________ 

bagyiimre@msn.com
(imi - 2009. 02. 08. 12:13)

Azt hogy a pénz és a hatalomvágy nincs benne a génjeinkben, erösen kétlem.Gének ide vagy oda 
az emberek többsége vágyik a pénzre és hatalomra.A maradék pedig megelékszik azzal amije 
van.Bár még az utóbbiba tartozóknál is van olyan aki a a barátait is eladná a kényelmesebb 
életmódért.
A katonaságot szerintem csak azért atták el mert ebböl is pénz származott.De az is lehet, hogy 
tévedek mert a szabadságharc idején a katonaság a nép mellé állt.Itt persze a közkatonákra 
gondolok.

_____________________________________________________________________________  

bagyiimre@msn.com
(imi - 2009. 02. 08. 11:54)

Üdv!
Az abortusszal kapcsolatban csak annyit, hogy az aki elveteti a gyermekét nem feltétlenül gonosz!
Szerintem inkább helyesen cselekszik ha esetleg arra gondol, hogy nem fogja tudni ellátni a 
gyermekét.Ezt úgy hívják, józan mérlegelés.Mert valljuk be azt, hogy ha valaki nemz egy 
gyermeket akkor ne arra számitson, hogy majd az állam ellátja.
Nem azt mondom ne kapjon a gyermekére segélyt, hanem azt, ha tisztában van azzal, hogy 
nehezen tartja fenn az első gyermeket, akkor ne nemzen még egyet.Vagy ha mégis akkor ne 
kapjon a második gyermekre támogatást, ha nem képes ellátni még az elsöt sem.
Üdv!

_____________________________________________________________________________  

Odatartani
(>Zoli< - 2009. 02. 08. 09:51)

Odatartani

\"Ezt a régi bölcsességet már a méd mágusok tanítják - többek között - az ógörögöknek 
(Szókratész védőbeszéde, Ke. 399), Buddha tanítja (Ke. 6-5. század), Jézus tanítja, Gandhi 
tanítja. Ezek azok a bölcsességek amik megadják a előbb említett gondolkodást.\"

Akkor viszont evvel a bölcsességekkel bizony baj van. Szerintem vagy káros vagy tévessen 
használjuk. Nem a szemet szemért féle tanitást pártolom de láthatjuk mi lett belölünk amiota (Vajk 
-István) ezt tömik belénk és mi mit tettünk? Odatartottuk a másik orcánkat és mi is ugyan azt a 
hazug történelmet tanitjuk ugyan azt a zsido /hazug/ keresztéységgel töröljük nemzeti 
öntudatunkat és önvédelmi ösztönünket. Akkor hogy van ez kedves Öszkatona amit leirtál?



* Mindenkinek erkőlcsi joga sajátmagát megvédeni. 
* Az erősnek erkölcsi felelőssége a gyengét megvédeni. 
* Minden támadás életveszély. 
* A letámadás bármilyen védekezést jogosit.
* Az ellentámadás az önvédelem egyik alapelve.
* A félelem természetes de le lehet győzni.
* Nem az a gyáva aki fél az összecsapástól. Az a gyáva aki képtelen legyőzni félelmét.
* Aki sajnálja letámadóját, vegye meg előre gyermekének a kis fehér koporsót.
* A kegyelemnek csak győzelem után van értelme.

_____________________________________________________________________________ 

Újra elolsvatam...
(Őszkatona - 2009. 02. 08. 03:10)

Kedves Szemtanu,

Tanácsodat követve újra elolvastam a fönti anyagot, de még most sem látok benne semmi 
cáfolandó gondolkozást. Nagyjából mindennel egyet értek. Sőt, lényegében én is ezt írtam a Lelki, 
szellemi védekezés cím alatt. A föntiből idézve, "Tartsák szem előtt azokat a nemes célokat, 
amelyek a közös érdekeket szolgálják... Gondolkodjanak távlatokban!", szerintem azt tanácsolja az 
író hogy ne veszítsük el szem elől azt ami eddig is összetartott bennünket. 

Hiedelmedre nem tudok válaszolni mert nem látok benne vitatni valót. Nem említettél forrásmunkát 
ami bizonyítaná hogy jelen helyzetünket ellenségeink tettei esetleges megbocsájtása okozta volna. 
Dogmatikusan azt is mondhatnánk hogy pont azért létezünk még ma is mert megbocsájtottunk 
ellenfeleinknek. De egyik esetben sincs kimutatva az ok-hatás következtetés. 

Sok mindenben egyet értek észrevételeiddel de az "azt tanítják a magyarnak hogy ha megutnek, 
tarcsd oda a masik orcadat" -hoz hozzá szeretnék szólni: Ezt a régi bölcsességet már a méd 
mágusok tanítják - többek között - az ógörögöknek (Szókratész védőbeszéde, Ke. 399), Buddha 
tanítja (Ke. 6-5. század), Jézus tanítja, Gandhi tanítja. Ezek azok a bölcsességek amik megadják a 
előbb említett gondolkodást.

Hazafias szeretettel,
Őszkatona

_____________________________________________________________________________ 

szemtanu@gmail.com
(Szemtanu - 2009. 02. 07. 20:02)

Erre a cikkre csak azt tudom mondani, hogy Oszkatonanak is el kellene olvasnia. Mert a cikk 
nagyon jol jellemzi a magyar helyzetet, aminek megvaltoztatasaert a magyarsag sajnos nem csinal 
semmit. Nem is igen tud vagy tudott, ha mar a vezetoseg is azon dolgozik hogy hogyan szedje 
szet az orszagot. Es az hogy ide jutottunk az nem azert van mert tettunk is valamit ellene, hanem 
azert mert mindenkinek megbocsajtottunk akik ellenunk vetkeztek. mert erre tanitottak a nepet. 
Erdekes modon azok akik a vallasunkat kitalaltak, es ahol azt tanitjak a magyarnak hogy ha 
megutnek, tarcsd oda a masik orcadat, azoknal meg mindeg a szemet szemert, fogat fogert 
torveny uralkodig.
Ahogy Imre irja, lassan eltorolnek a foldrol. Mert az fobenjaroink is segitik az eltorloket. A sajatjaink 
uszitjak a magyart magyar ellen, szitjak a szethuzast, zullesztik a nepet. Mert ha visszagondolunk 
az utobbi 5 evben mar ket nemzatuszito, szaggato osszeeskuves is volt ellenunk. Mindkettot a 
fobenjaroinknak koszonhetjuk. Az egyik a kulfoldon elo magyarokat elfogadni magyar 
honpolgarnak szavazas, a masik a szekelyek autonomiaja. Az elsonel, rabeszeltek a 

http://magyarmegmaradasert.hu/szerzok/oszkatona/item/1813-lelki-szellemi-v%C3%A9dekez%C3%A9s
http://magyarmegmaradasert.hu/szerzok/oszkatona/item/1813-lelki-szellemi-v%C3%A9dekez%C3%A9s


magyarorszagi magyarokat hogy tagadjak meg a kulfoldon elo testvereiket, evvel egy gyuloletet 
ideztek elo az itthoni es kulfoldi magyarok kozt.
A masodik szethuzasi akcio pedig amikor felbujtattak a szekelyeket az autonomiara. Az erdelyi 
magyar part kette szakadt, es a ket toredek, ami kialakult, eletkeptelen, a magyarsagot mar nem 
tudja kepviselni.
A balga nep meg a nagy Europaban bizik. Abban hogy ott majd a demokracia, meg a torvenyek 
megvedenek. Aha...Csak varjad. Mert mikor szolal fel az egyesult EU a horvatok, szerbek, 
szlovakok, romanok, ukranok ellen hogy a magyar kissebsegnek a jogaik tiporjak? Soha. Es nem 
is fog.
Ha segitsegre var a magyar, mert az bisztos elkelne ha valtozast szeretnenk, akkor azt mar csak 
fentrol varhatja. Hogy a Sirius B rol vagy mashonnan, de errol a foldrol bajosan fog mellenk allni 
valaki is. 
udv mindenkinek

_____________________________________________________________________________ 

ilyennincs@nincs.hu
(Zoli - 2009. 02. 07. 19:47)

Na hogy valami pozitívumot is írjak a cikkel kapcsolatban: a hitelfelvétel, és a jelenlegi "divat", a 
vásárlási szokások stb. abban egyetértek. De ez nem valami összeesküvés miatt van, hanem 
egyszerűen azért, mert a szülők nem tudják megnevelni a gyerekeket, már az óvodásoknak is 
mobiljuk van, stb.stb.
Abortuszok: elég egyszerű oka van, hogy miért nincs várólista: cigányok. Nem akarják, hogy még 
több szülessen. Na meg a szegény, segélyből élő családoknak ne legyen még eggyel több bajuk. 
Aki terhes lesz, és megteheti, úgyis megtartja, senki se fog azon gondolkodni, hogy úristen terhes 
lettem, de most ingyen van az abortusz, akkor elvetetem. Azért vetetik el, mert nem akarnak 
gyereket, nem azért, mert ingyen van...

_____________________________________________________________________________ 

ilyennincs@nincs.hu
(Zoli - 2009. 02. 07. 19:40)

Te jó ég, hogy a magyar kiválasztott nép... persze és az illuminátusok irányítanak mindent... 
(Rockefeller). "Divattá tették a csípőnadrágot" :) Hát ez kész, komolyan mondom. Milliós zsidó 
bevándorlás :) Aki ezeket kitalálta ... (de még ha így is lenne, inkább ennyi zsidó mint ugyanennyi 
cigány). Oltások: na erre inkább nem is reagálok. Nagyon jó dolog a magyar öntudat, én is büszke 
vagyok rá, de amikor ilyeneket olvasok, az ritka nagy szánalmat kelt bennem. Energiaközpontok 
meg ilyesmik. Beszarás. :) Inkább arról írjatok cikkeket, hogy az emberek magyar (és egyben jó) 
termékeket vegyenek, ne ilyen eszement baromságokról. Azoknak több értelme és haszna van.

_____________________________________________________________________________  

bagyiimre@msn.com
(imi - 2009. 02. 07. 11:59)

Üdv!
Sokat gondolkoztam, hogy miért gyülöli mindenki a magyarokat.Talán világuralomra törtünk a 
multban csak nem tudunk róla, mert eltitkolták?Szerintem ezt biztos közzétették volna úgy mint a 
németek tetteit.De arról nem tettek említést, hogy a németek békeajánlatot is tettek angliának, 
csak a cionisták lebeszélték öket, azért mert azt mondták neki, hogy amerika majd belép a 
háboruba mint szövetségesek.És még sok más is történt a németekkel amiről nem tanultunk.
Vagy talán azért gyülölnek minket mert a történelmünk sokkal meszebbre mutat mint ahogy azt 
elhitetik velük és pusztán ebböl kifolyólag csak féltékenyek?
Talán spirituális okból?
Vagy a területeinkre fáj a foguk?
Szerinte mi magyarok ezt már soha nem fogjuk megtudni.Mégha elis érnénk valamit egy újabb 



felkeléssel, forradalommal, vagy szabadságharccal, ha nem lessz aki segítene akkor nincs 
esélyünk.Mert egész európával nem tudunk elbánni.
Egyébként bármikor leigázhatnának minket.Csak azért nem teszik meg mert nem akarják a tőbbi 
órszágban a közvéleménynek felívni a figyelmét.
Ezért inkább csendben halkan eltörölnek minket.
Ezért aztán az a véleményem, hogy a közvélemé figyelmét kellene felébreszteni.De ez nem fog 
sikerüni addig ha a saját országunk népét nem sikerül felkelteni az álomvilágból.
Üdv mindenkinek!

_____________________________________________________________________________ 

Vajszló
(Raposa Gábor - 2009. 02. 06. 22:05)

Aki igazi MAGYARSÁGot szeretne tanulni,és átélni az a KOVÁCS MAGYAR ANDRÁSnál 
megteheti.Megtanulhatja a küzdés alapjait,amit az élet minden területén alkalmazhat.Ezekhez 
tudást,erőt és szívébe tűzet kap az ember.
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