
Összefogás
(Hunicillin, 2010.12.12 14:24) 

Összefogás mindig csak egy szellemi elv mentén valósulhat meg. Minél közelebb áll Istenhez egy 
terv, elv, elképzelés, vallás, annál tartósabb.
A zsidó őrület évszázadaira hamarosan a kutya sem fog emlékezni, mégha hatalmuk most 
megingathatalannak tűnik is. Homokra építettek, és ami porból van, az porrá esik szét.

Az a SZELLEMI elv, amire építeni kell, ugyanaz, mint Jézus idejében. Ezek az elvek már régen 
ismertek, csak tudatosítani kell azokat magunkban.
http://www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/hitunkrol_-vallasunkrol/51120

Tehát, nem a zsidó (kezdetben csak szellemi) uralom alatti időkhöz kell visszanyúlni, nem az 
Istvánt követő hithez, mert az akkor sem a miénk, ha most úgy hisszük. Azt csak ráéerőszaklták 
őseinkre, és aki nem fogadta el, azt megölték 

Válasz 

Bibi
(Hunicillin, 2010.12.11 11:56) 

Ahol az összefogás kezd megvalósulni, ott z Értékrend lényegét mintha nem nagyon értenék. 
(MNA) A jelenlegi értékrendjük sem rossz, de csak felszíni, és nem az a világító fáklya, mint őseink 
idejében.

Fontos az eredeti értékrendhez ragaszkodás, mert a sátán ezeréves garázdálkodása nyomán 
kialakult aberrált, jelenlegi "értékrend" helyébe nem lehet akármit állítani. 

Válasz 

Kétekedőknek
(Attila Kémia Guru, 2010.12.02 09:51) 

http://www.nemzetihirhalo.hu/index.php?lap=csatlist 

Válasz 

Sajnos
(Házisárkány, 2010.12.01 20:59) 

Mi most megint kihagyjuk ezt a lehetőséget. Az országunk házában csak kevesen vannak akik ezt 
az ügyet képviselik. 
Hiába minden hangzatos ígéret, idézet...
Isten legyen velünk 

Válasz 

Értékrend vs. Tan /2
(Őszkatona, 2010.12.01 03:11) 

4. A Szent Korona Értékrend filozófiai alapja a gnoszticizmus (megismerhetőség), amely a teljes 
tudás és a szabadság kettőben egységét jelenti, ahol a Teljes Tudás a hit és a tudomány kettőben 
egysége (Aquinoi Szent Tamás), a Szabadság pedig atyai eleink hagyományához való hűség és a 
minden Teremtmény számára biztosított szabadságban megmutatkozó szeretet kettős egysége 
(Szent István intelmei Imre herceghez),

a Szent Korona Tan filozófiai alapja az agnoszticizmus (megismerhetetlenség), ami szerint ami 



megmagyarázhatatlan, az "isteni titok", az ember számára megismerhetetlen, ezzel elveti azt, 
hogy az ember az Isten fia, akit Teremtője az istenszülő feladatának tudatos végrehajtásával 
kegyelmezett meg.

5. A Szent Korona Értékrend a "polgári-demokratikus" jogértelmezés szerint ténylegesen történeti 
(azaz íratlan) Alkotmány, míg a Szent Korona Tan kartális, hiszen van írott alapja, a Corpus Iuris 
Hungaricivi. 

A Szent Korona Értékrend szerint a társadalmi együttélés alapját a magyarság történelme által 
bizonyított alapelvek adják, amelyeket Alkotmánynak tart, ezért az alkotmányosság 
jogfolytonossága a 973-as Quedlinburgi szerződéssel szakadt meg, mert a Lech mezei csatát nem 
veszítettük el, így sem katonai, sem politikai, sem gazdasági kényszerrel nem indokolható, hogy 
Géza feladta a Magyar birodalom függetlenségét és szabadságát ezzel megsértve a 
"Magyarország örökké szabad" (Hungaria semper libera) elvét,

a Szent Korona Tan szerint 1100 év története az alapelvek (alkotmány) alapja, ezért tartja úgy, 
hogy az alkotmányossági jogfolytonosság 1944. március 19-én, a német megszállással szakadt 
meg, a judeokereszténységen alapuló polgári demokratikus jogértelmezés szerint.

Mivel a Szent Korona Tan tartalmazza a Szent Korona Értékrend egyes elemeit, ez utóbbi követői 
azért fogadják el, hogy a Tan kartális alkotmányosságának jogfolytonossága 1944. március 19-én 
függesztődött fel, mert ezzel válik lehetővé, hogy a történeti &#8211; az előző pontosítás szerint: 
történelmi &#8211; alkotmány alapelvei írottá váljanak, a jogfolytonosság visszaállításával. (Halász 
József)

Lásd szintén: http://www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/osi-magyar-nyomok-eszak-
amerikai-indian-foldon-/4403 2010. 10. 13. 02:41

Válasz 

Értékrend vs. Tan /1
(Őszkatona, 2010.12.01 03:10) 

Ragaszkodjunk Szent Koronánkhoz, de... 

(idézve)

Miért Szent Korona Értékrend és miért nem Szent Korona Tan?

1. A Szent Korona Értékrend legalább 6000 éves történelmünk isteni eredetű alapja, vagyis a 
történelmi hagyomány, amely a krisztusi tanítás alapjának a Szumír-Magyar Bibliát tekinti, amely 
Kr.e. 4000 közül, Jézus anyanyelvén, a magyar ősnyelven, a kaldeusok arámi nyelvén íródott,

a Szent Korona Tan az ezeregyszáz éves judeokeresztény eltorzulás történeti lenyomata, vagyis 
dogmatikus diszciplína, azaz számunkra nem több, mint egy eseményleíró tananyag, amely a 
krisztusi tanítás alapjának azt a Tórát tekinti, amelynek végrehajtási utasítása a Talmud.

2. A Szent Korona Értékrendben a közszabadság elve érvényesül, vagyis a Szabad magyarok 
egyetemesen gyakorolják Szent Korona tagságukból eredő jogaikat, a személyenként teljesített 
kötelezettségek arányában,

a Szent Korona Tanban a kötelezettségek és a jogok egysége nem érvényesül (rendek, hűbériség, 
feudalizmus), ennek következtében az "egy és ugyanazon szabadság elvét" (una et eadem 
libertas") nem teljesíti, ezért szükséges az ellentmondási és ellenállási jog ("ius resistendi et 
contradicendi") folyamatos megerősítés. 

3. A Szent Korona Értékrend a vezetés kettős egységével (a Szent Korona iránymutatását 



képviseli a kündü, aminek megvalósítását - az anyag uralását és formálását - a gyula vezeti), 
kizárja az önkényuralom (diktatúra) kialakulásának lehetőségét,

a Szent Korona Tanban egyszemélyi vezető (jellemzően király) a "Szent Korona földi helytartója", 
ami nem igaz, hiszen elszakadt a Szent Korona szentségként - isteni eredetűként - értelmezésétől.

Értékrend vs. Tan /2...

Válasz 

czsef@citromail.hu
(Czikó József, 2010.11.30 08:08) 

Kedves, Atilla!Teljes mértékben egyet értek, az általam olvasottakkal, s az Ön által leírtakkal!
Először is, tanítani kellene a Magyar Szent Korona tant, s a hozzá kötődő Alkotmányunkat, 
szerintem.Az alap nélküli építkezés, teljesen értelmetlen.Meg kell tanulnunk, az ok, okozati 
összefüggéseket, egészében, s rájövünk a dolgok logikájára.Ismeretség, tudás nélkül, ez nem 
megy!Pl.ul, valószínűleg kevés Magyar tudja, ismeri azt a hagyományt, miszerint az ország ott van 
ahol a Korona.Nagyon örülök, hogy egyre többen vannak, akik, szívügyüknek tekintik 
történelmünk, úgymond"...letisztítását"!Mert, Magyarnak Lenni, Büszke Gyönyörűség!Összefogást, 
a Magyar Egységért! 

Válasz 

sandor.janos@eloszto.hu
(Sándor János, 2010.11.29 19:55) 

Gratulálok az íráshoz! Terjeszteni kell! 

Válasz 

Attilának !
(anikogyorgyi, 2010.11.28 20:13) 

Hát ez ez egy csodás összefoglalás !
Nagyon tetszik, azt se felejtsük el, hogy a Magyar a gyógyító Nemzet . 

Válasz 
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