
Pécs, 7623 Magyar Lajos u 7/a
(Gróf Endre közgazdász, 2010.12.12 14:41) 

Vén István ne hagyja magát, mert amit Ő képvisel, az magyar nemzeti érték és érdek. Végre meg 
lehetne szabadulni az országnyomorító adósságtól és függetlenné tudnánk tenni magunkat az EU-
tól, ami nem más,mint a cionista világhatalom gazdasági és politikai diktatúrájának európai szerve, 
amely hazánkat a banánköztársaságok gyarmati szintjére züllyesztette. Félek azonban, hogy ma 
Magyaror-szágon egyetlen olyan vezető sincs, aki a nemzet érdekeit képes lenne, vagy egyáltalán 
akarná ilyen szinten képviselni. Csak példaként említem, hogy Semjén Zsolt még az ellen is 
tiltakozik, hogy a Magyarok Világszövetsége visszakapja működéséhez a korábbi szintű 
költségvetési támogatást, amit még a neoliberális bolsik is folyósítottak. Nekik fontosabb az USA 
államterrorista iraki és afganisztáni háborújának támogatása, vagy a magyargyűlölő Tom Lantos 
féle intézet felállítása.Szagény Hazám, hova süllyedtünk ! 

Válasz 

Házisárkánynak
(>Zoli<, 2010.11.10 20:41) 

Semmilyen írásodat még eddig nem vettem le. Legutolsó bejegyzéseid a "Miklósi István: 
Betegséggyártók" http://www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/keressuk-az-
energiaforrasainkat/4358 
azután a "Magyar találmány: napelemes tetőcserép a hidrogénfalu házain" 
http://www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/keressuk-az-energiaforrasainkat/4892 volt és 
utoljára ez. 
Nem tudom mi történhetett. Leellenőrizted, hogy amikor felküldted ott volt e? Van amikor nem küldi 
fel de akkor az írásod a bejegyezendő ablakban marad és valamilyen megjegyzés pl. hogy a 
tartalom túl hosszú vagy hasonló szokott az ablak felett megjelenni. 

Válasz 

Zolinak!
(Házisárkány, 2010.11.10 15:28) 

Nemrég felraktam egy hozzászólást. Hova lett? 
Talán valami kivetnivalót találtál benne?
Légyszi jelezz vissza!
Köszi! 

Válasz 

pistosz
(Karesznak, 2010.11.10 02:50) 

Nincs olyan csapda amibol az ember ki ne tudna szabadulni,mivel sajat maga hozta letre!
Tapasztalat utan valtozik,valtoztat az ember.Az okosabb mas karan okulva.Es nem mindenki akkor 
megy az orvoshoz,mikor mar beteg.Nem minden ember buta!
A farkast levadaszni? Szetszeled a nyaj!Nem jobb inkabb akkor a csabda?
Azon kellene inkabb ugykodni,hogyan csaljuk csapdaba a Nemzetunk ellensegeit,vagy riasszuk 
el.Mert,ha elkezdunk
harciaskodni meg racseszhetunk!Esszel el az ember!
A negativitas es a paradoxonaid nem visznek elore senkit! Nem mondom,hogy nincs 
igazsagtartalma,de mindenki jobban jarna,ha biztatnal vagy jo megoldasokkal jonnel!

Udv.; Istvan 

Válasz 



karesz, kaposvár
(Zolinak és Istvánnak, 2010.11.09 23:10) 

Az emberek akkor mennek el orvoshoz amikor már rosszul vannak
Az emberek akkor keresik a megoldást amikor baj van 
Az emberek akkor akarnak kimászni a csapdából amikor bent vannak, de a csapda épp azért 
csapda, hogy onnan ne lehessen meglógni 
Ha valaki túl súlyos és futni meg tornázni akar, hogy lefogyjon, előbb le kell adnia a felesleget mert 
különben nagy lesz a teher ami nem jó.
Előbb meg kell szabadulni a plusz "tehertől" ami maga a csapda. 
És még valami: ha megakarod védeni a juhokat akkor a legjobb ha levadászod a farkast 

Válasz 

a hogyanra 3.-szor
(>Zoli<, 2010.11.09 08:49) 

Azután ezt is újra lehet olvasni: "Őszkatona válasza "hc" kérésére."
www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/kozos-rovatunk/4473 És ebben egy idevágó idézet egy 
hasznos figyelmeztetés innen is a hogyanra:

"Ha egy valódi ellenzék már létezik, akkor abba beleeszi magát és hízelgéssel, 
megvesztegetéssel, zsarolással, és megfélemlítéssel teljesen átveszi a hatalmat. (pl. Római Szent 
Birodalom, Francia Forradalom, Bolsevizmus, "Rendszer Váltás," Jugoszlávia, Irak, stb.)"

De menjünk tovább. Itt van még egy idézet ami szintén megfontolandó:

"Aki "csak a szeplőtelen múlttal rendelkezőt" fogadja be - itt nem akarok senkit sem azonosítani - 
lehet hogy képes vezetni egy 200-lakós falvat, de egy nemzet vezetésére alkalmatlan. Az 
újszülöttön kívül mindenki "bűnös" valamiért, valaki szemében. Minél több a létszám, minél több a 
szempont - és mindenkinek csak saját szempontja van - annál több a "kizárandó bűnös." Az efféle 
gondolkozás csak tudatlanságból, szellemi fejletlenségből vagy szándékos összefogást-keresztező 
hátsó-gondolatból származik. Aki ért a vezetéshez és őszinte célja a nép jóléte, az úgy vezeti 
népét mintha egy vakot vezetne kéznél fogva. A hatásos vezetőnek a vak látás-hiánya nem egy 
hátrány hanem egy előny, mert tudja hogy a sötétében a vak fogja őt vezetni. Aki ezt nem képes 
megérteni, ne vállalkozzon egy nép vezetésre mert csak kárt okoz."
Itt viszont magában a cikk egy személy elleni kérdésekkel foglakozik, az "Őszkatona: 
Kiszelyügyhöz hozzászólás" www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/kozos-rovatunk/4156 de 
ebből a fent említett idézet szintén arra ad tanácsot mire ügyeljünk és mit helyezzünk előnyben.
Remélem segítettünk neked de az ötleteket tovább lehet fejleszteni.

Válasz 

a hogyanra 2.-szor
(>Zoli<, 2010.11.09 08:44) 

Kedves István!
A mód amit kérdezel, már nagyon sok helyen elhangzott ezen a lapon, és természetesen a komoly 
nemzeti klubok nem annyira nyilvánosak, hogy itt közzé lehessen tenni, mert akkor már is a 
megsemmisítés tárgya lenne. 
A megadott linken amit már előbbről is írtam a "faültetés" féle írások, ismeretség megbízhatóság 
kutatásra, szerintem szintén nagyon jók. 
Azt nem gondolhatja senki komolyan, hogy ezt és ehhez hasonló nemzeti csoportok lapjait csak MI 
nemzeti érzelműek olvasgatjuk. A minél több támadás írásaink és megjelentetett cikkeink ellen is 
mind ezt bizonyítják.

Magam részéről is hasonló tanácsokat adhatok mint a majd lent a sok cikk idézetekből és 



írásokból ki tudsz bogozni. Egyet azért megírhatok. Ha a mostani törvények mindenáron való 
betartásával akarnánk tenni az igaz magyar érdekekért, akkor bizony a mozgástér az egy helyben 
való toporgás. Ez a valóság, de szerintem ha kezdetben az apró réseket megtaláljuk azokat ha jól 
feszegetjük akkor ki lehet bővíteni. De, hogy ne csak az én javaslataim legyenek így néhány 
hirtelen összeszedett linket és idézetet iderakok forrón ajánlani, újra olvasni és megfontolni. 
Szóljanak ezek a tanácsok is neked és a többi istvánoknak is.

A cím: "Lejárt a színvallás ideje" www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/kozos-rovatunk/4526 

"Most vigyázzatok: III. Béla királyunkat is "szent" ostyával mérgezte meg egy nemzeti bőrbe bújt 
hóhér. Senki se dőljön be ennek a fortélynak. Az igazi rendszerváltás családokban, baráti 
körökben, falvakban és lakótelepeken fog megszületni." " 

egy másik cím alatti részlet a; "Válaszok/Több magánlevélre és hozzászólásra egyben próbálok 
válaszolni." www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/kozos-rovatunk/4509 

"Máshol már említettem hogy a cél eléréséhez mindenek előtt létre kell hozni a hozzá kellő 
eszközöket, első sorban az összefogást. Aki velünk akar tartani az most ezt tekintse föladatának 
(Erre iránymutató tanácsot a Harmadik kürtszóra 
(www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/oszkatona-tanacsai/4237 ) című írásomban próbáltam 
adni)"

Folytatom: 

Válasz 

pistosz
(Istvan, 2010.11.09 00:08) 

Kedves Zoli!

Nagyon orulok amivel segited a majdnem holt nemzetunket!
A kerdes meg mindig megmaradt!
MILYEN MODON TUDUNK ALAPITANI KOZOSSEGEKET/KLUB/,AMI NEM
SERTI A TORVENYT ES NEM KELL ELSZAMOLNI A HATOSAGOK FELE.
Mondjuk,ha Te szeretnel osszehozni 20-30 embert ahhoz,hogy meghalgassanak! Mit tennel,hogy 
felketsd az erdeklodesuket? Vagy kikhez kell fordulni?

Koszi: Istvan 

Válasz 

a hogyanra 
(>Zoli<, 2010.11.08 19:42) 

A hogyanra és mikéntre lenne még egy ide illő ajánlatom az egyik előadás Tóth Ferenctől ami 
elhangzott 2009 márciusában de nem elévülő. Nagy segítséget nyújthat azoknak akik keresik a 
hogyan az első lépést. 
Ezen a címen található meg: http://www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/toth-ferenc-
eloadasok/4186 

Válasz 

pistosz
(Istvan, 2010.11.08 19:30) 

Kedves Anna!



Koszonom,hogy egyet ertesz velem es latod a problemat!

Ez mar legalabb az a szint,ahonnan mar egy lepes es 
segitsegere lehetsz azoknak,akik vegetalnak!
Segiteni szeretnel? Kerlek ebben az esetben,szoljal epito jelleggel! Pl.;
Klub,csapat,csoport,kozosseg,tarsasag,stb.alakitassal kapcsolatban.
Nem tudod hogyan? Erdeklodj!"Tobb szem tobbet lat!" 
Az alapokat egyetertesben most tudjuk megteremteni!
Sokan rangon alulinak ereznek dolgokat.Ez baj!
Nem erzem magam annak,valoszinuleg azert,mert "megjartam a hadak utjat"!Ezert nem is adom 
fel,pedig sokan ezt tettek!Ne szegyeljek magukat.Terjenek vissza!Megfognak konnyebbulni!
Segitsenek gondolatokban vagy maskapp,de ne huzzanak vissza!

Gyertek a haza fenyre derul!

Válasz 

Tápiószecső, 
(Varga Anna, 2010.11.08 09:13) 

Kedves "pistosz"

A szívemből szóltál. Végre valami olyan célt állítottál fel, ami a gödörből való kimenekülésünket 
teszi lehetővé.

Nem kéne, hogy sírjunk, mint a "fűrdős k....@-ák"!

A problémáinkat oldjuk meg apró kicsi lépésekkel.

Ha nem nézünk a valósággal szembe,és csak a bajokat görgetjük magunk előtt, nem vesszük 
komolyan azokat, akkor belebetegszünk a kínba és a fájdalomba.
És, akkor mehetünk az "örök mezőkre"!

Vegyük már észre,hogy ez a céljuk, hogy elaltassanak bennünket!

Majd ők segítenek nekünk! kisegítenek ! 

Kisegítenek a házadból, a házadat elárverezik,
a munkádból is kisegítenek, 
az egészségedből is kisegít, vagyis átsegít az örök mezőkre.
Vegyük már észre, hogy gyűlölnek bennünket még akkor is, ha "gójoknak" használnak! és ezt 
miért teszik? azért, mert már mindenünket elvettek, most
a kultúránkon keresztül az országunkat akarják
átalakítani judeó országgá, úgy, hogy betelepíti a
tetühintást, minket pedig el kell patterolni a láb alól!

Már több mint 500 ezer izraelit telepítettek be az országba eddig és még mi jön ezután ?!! még 
hányszorosát fogják betelepíteni?! 
Ezért van az, hogy segít neked a "tetühintás" persze kisegít bennünket az országunkból is, hogy 
betelepülhessenek, mert már a világ többi helyéről kiutálták őket.
A magyar bírkatürelére apellálnak.
Tudod, hogy izraelből sorosék rángatják a szálakat a cigányzsidó keverék orosos,orbán viktoron 
keresztül, amikor hatalomra került egyből rohant szalutálni izraelbe.

tigrisanya

Válasz 



pistosz
(Istvan, 2010.11.07 02:22) 

Megoldasok! /reszletesebben/

Ezekre van szukseg,nem pedig megallapitasokra es sirankozasra!Meg beletorodesbe!
Cselekvesre!
Visszaterek arra,amit elozoleg hozzaszoltam.

Van kb.20 ember aki szeretne valamit kezdeni,mint Mi!
Osszejonnek es elhatarozzak,hogy nekiallnak es osszeraknak valami ertelmes dolgot! Hasznos 
valamit,pl.amivel energiat sporolunk.Ez sok fele lehet ugye? Mondjuk egy olyan szelkereket,amit 
maganhazra fellehet rakni.
Megbeszelik ki mit vallal es osszehozzak a dolgot.
Addig kiserleteznek,mig mindenkinek megfelel.
Ezutan sorban mindegyikuknek elkeszulhet a sajat hazara a "szelgenerator". Ismeros az eletbol ez 
a gyakorlat,nem? A Mormonok a hazaikat hasonlo modszerrel epitik fel ugye?
Mi kezdjuk csak kis dologgal,hogy belejohessunk!
Vannak meg napkollektorok /melegvizhez/sorosdobozokbol:
http://www.alu-go.com/hu/terms/139 
Vagy komolyabb futesrendszerek,amit kozosen fokozatosan
megvalosithatunk hitel fevetele nelkul.
Egymasnak,egymasert!Vagy egy mindenkiert,mindenki egyert! 
Nem muszaj kereskedni,de a tarsasag keszithet eladasra
otletes hasznalati cikkeket,amit a holgyek,gyerekek segitsegevel letrehoznak! Varrni,faragni,festeni 
stb. magyar szimbolumokat targyakra,alkalmakra.Piacokon rendezvenyeken keresik az ilyeneket 
egyre jobban!Vannak uzletek amik bizomanyba is atvesznek termekeket es havonta elszamolasra 
kerulhet az eladott mennyiseg.
S ha van egy csapat akkor minden konnyebb es olcsobban kivitelezheto! 
A klub koltsegeinek fedezesre legyen csak eleg eloszor!
Nem elkepzelhetettlen nagyobb bevetel amit,ha a kozosseg javara hasznaljuk fel elkerulhetjuk a 
nagyobb adozast!
Nem csalassal csak esszel! Sajnos az atallashoz sokaig nem zarhatjuk ki a penz hasznalatat!
Network marketing.
Tetelezzuk fel,hogy valaki feltalal valamit.
A kivitelezest ismet csoportosan,de szigorubb titoktartassal vegeznenk.Persze a kesz termeket le 
kell vedeni es jol kell levedeni!Minnel tobben csinaljak annal kisebb az egy fore valo kiadas.Ezek 
utan lehet terjeszteni a szokasos modon szajrol szajra!Elojegyzessel,eloleggel akar idore valo 
legyartassal,akar sorshuzassal.Ezek mind bevett modszerek csak a tisztesseg betartasa a lenyeg!
A tulelesrol van most itt szo,nem holmi holmikrol!
Olyan berendezesekre van szukseg,amire nagyon nagy szuksegunk van! Ezek leteznek csak vagy 
nem tudjuk eloallitani vagy megvenni!
Csapatosszefogas! Minden kezdet nehez!
Kezdjuk ezzel,hogyan alkossunk klubbokat,tarsasagokat stb.
Varom az ertekes hozzaszolasokat!

Istvan 
Ui.: Tudatositsuk azt,hogy valamit valamiert!
Visszataszitonak tartom,ha valaki ellenszolgaltatas nelkul akar vagy elvar valamit! A jo kozosseg 
az ilyet kitaszitja,idovel meg messzirol megerzi! Antiszocialis es cionista egyenek elkerulendok! 

Válasz 

mokusfulu@freemail.hu
(Karesz , Kaposvár, 2010.11.06 21:48) 

Házisárkány, te tényleg házi sárkány vagy :-) (na jó nem bocsi)



Sajnos Észak-Koreában diktatúra van 
És valójában mindenhol diktatúra van csak az nem mindegy hogy ki diktál. Mert ha a nép olyan 
mint a puding akkor jön valaki és jól megeszi azt akkor nézhet hogy mért nincs semmije
Voltak idők amikor a szkíták, pártusok hunok magyarok előtt vigyázba álltak. És most mi van ?
De ne aggódj nem lesz mindig így 
" Mikor ezeket látjátok bekövetkezni emeljétek fel a fejetek mert közel a ti szabadulásotok" na ki 
mondta ezt ?

sutzsirK suzeJ 

Válasz 

Észak-Korea
(Házisárkány, 2010.11.06 21:22) 

Karesz! Valamiért ez az ország ugrott be az általad lefestett képtől. Nem képtelenség? Igazából 
azonban, ha belegondolunk, a szervezetünk is így működik: A fehér vérsejtek felfalják a véráramba 
bejutott bacikat. Nem? Ott sincs demokrácia?! "Mindenkinek" a feladatát kell végezni! Ez meg már 
radikalizmus vagy fasizmus? Hát ez a mi emberi szervezetünk is akkor egy fasiszta szervezet? 
Kérdezés nélül deportálja a számára felesleges elemeket a klotyóba. (humorizálás vége, bocsi!)
Istvánnak pedig csak annyi: olvastam már róla, igen foglalkoznak vele szakértők is. Most az is-en 
van a hangsúly. Valamiért azt érzem, hogy az igazán nagy dolgok már kicsúsztak a szakértők 
kezéből. Szerintem ezt a kérdést sem egy ("papírom van róla") szakértő fogja megoldani. Ha 
utánanézünk elég sok témában előfordult már eddig is, hogy egy éppen a témával foglalkozó 
laikus talált ki valamit. Biztos nálam van a hiba, de nekem már a szakiktól, mesterektől van 
allergiám. Természetesen nem kevés köztük is a fenomén, csak túl sok törvényszerűséget véstek 
akadályként az útjukba. Lehet, de megkockáztatom, vagy hiszem(?), hogy nem tudós fogja kitalálni 
az emberek számára a legtöbb JÓ megoldást.
Lehet, hogy tévedek..., azért:
Isten áldjon mindenkit

Válasz 

karesz, kaposvár
(mokusfulu@freemail.hu, 2010.11.06 13:19) 

Klub , oki doki
Család, nemzetség, törzs, törzsszövetség, egy egész nemzet, ország, birodalom
Gyerekek ne tegyetek úgy mintha nem lenne mögöttünk egy két ezer év.
Mit akartok tenni az ellenség bomlasztása ellen ?
A családba beházasodnak és az országba bekéretszkednek. Pl. Mózest is így "csempészték" be. 
Az a baj ,hogy ez egy teljesen megosztott társadalom. És mindig vannak és lesznek akik kilógnak 
a sorból akik megvehetőek tehát árulók.
Csak is és kizárólag a katonai demokrácia a nyerő ahol mindenki egyenlő ,mindenki tud 
mindent,mindenkit szemmel tartanak, nincsenek kiváltságosok és az árulókat azonnal likvidálják és 
ahol mindenki a legjobb képessége szerint veszi ki a részét a feladatokból
Ezek olyanok mint az alapvető higiéniás feltételek és a test védekező rendszere. Ha valaki nem 
veszi figyelembe a világ iratlan szabályait és rózsaszín álomban ringatja magát az igen rosszul fog 
járni.
Én is szeretnék megoldást a problémákra, de az alapokig kell vissza menni 

Válasz 

pistosz
(Istvan, 2010.11.06 02:57) 

T.Hazisarkany!/Brimstone//csak jopofibol leforditottam/



Idepasszintok valamit:

http://fenykapu.free-energy.hu/pajert/index.htm?FoAblak=../pajert46/TAdo_Bevez.html

Csak hogy lasd vannak akik foglalkoznak a temaval szakertok is. Sajnos az osszaefogas hianya 
ami az akadalyt jelentheti! Az elnyomas magas fokon es a penztelenseg ami nalunk uralkodik!
Egyebkent a beillesztett oldalon sokfele alternativ energia forrassal 
foglalkoznak,tevrajzokkal,kivitelezheto leirasokkal.Nagyon erdekes!
A megoldast en abban latnam,ha klubbok,korok,tarsasagok alakulnanak a neten kivul is 
fizikalisan.10-20-30....fos csapatok,akik kulonbozo keppen valalkoznanak a 
megvalositasban.Tudod mi az erdekes,hogy kerestem infot arrol,hogyan lehet klubot alapitani es 
semmi ezzel kapcsolatosat nem talaltam a neten.Ugy nez ki csak ugy jutok majd infohoz,ha 
megkeresek egy mukodo klubot.
Paranoia?? Mar ezt en is megkaptam egy ismerosomtol!
Valakik nem akarjak azt,hogy a magyarok csoportokat alkossanak!Erre gondoltam.
Mukodnenek ilyen csapatok /vegyes tudasu/,hamarabb eljutnank a celjainkhoz! 
Eloallitanank valami kezzelfoghatot,tudod mit csinalhatnank?
Mert mar megfordult regebben a fejemben a terjesztes majdnem tokeletes modszere. Aki latta 
a"Zeitgeist Addendum-ot es ismeri vagy erti a "Network marketinget es osszegyurja a kettot,akkor 
kap egy nem penzen alapulo megelhetesi rendszert,ami szerintem a jovo! Ennek elterjedese 
pusztulasba taszitana a mostani uralkodo osztalyt es egy sokkal humanusabb eletet 
eredmenyezne a demokracia iranyaba! Nagyon elcsepeltek mar a "demokracia"szot,de en 
komolyan gondolom!
Mit szoltok hozza?
Epito jellegu hozzaszolast szeretnek!

ISTVAN /ui.: Termeszetesen en sem vagyok oda a fosszilis tuzeloanyagokert/

Válasz 

Fókusz
(Házisárkány, 2010.11.05 18:21) 

T. István!
Nem arra akartam rávilágítani, hogy leereszt a Föld, csak elképzeltem, hogy mennyi szutyoktól 
kímélnénk meg a felszínét, ha a kőolaj, szén, urán, stb. mind bent maradhatna, az erdőket sem 
kellene kivágni, csak élhetnénk a magunk által megtermelt energiákból,-on. Az Óperenciás 
tengeren túl pedig aki oda kívánkozik, csak azt javaslom, hogy ne csak a pénzt nézze (ugyan 
nekem sincs), de az ott élő lebutított agynyomoros emberekből úgyis kiábrándul. Igaz saját 
személyes tapasztalatom nincs, de elég ismerősöm van akik arról meséltek -és nem mese-, hogy 
konkrétan buták. A helyzetfelismerés is probléma számukra, nem hogy a megoldás... Nem 
mindenki, de általános. Jobbára aki dolgozik, vendégmunkás, vagy nagyratörő betelepült. A több 
nemzedékesek (sp.hódítók korai leszármazottai)Már elpuhultak. 
Egyébként egy ismerősöm is már ismerkedik a Tesla féle gondolatokkal. Ha valaki kiötli, közzé kell 
tenni azonnal, és a leg részletesebben, mikor már kiforrt és esetleg már több prototipus is van. 
Akkor talán már nem lehet eltitkolni.
A többi ötlet ott bukhatott, hogy egyéni hasznot akart húzni (persze érthetően) a feltaláló, így 
akiknek útban volt, nem volt sok dolga... 
Ha valakinek kipattan, nem lesz más megoldása, egyébként úgysem tudja élvezni a hasznát, csak 
ha azonnal rengeteg emberrel osztja meg. (ez paranoia?) Én így érzem...
Jó "fejtörést"! 

Válasz 

pistosz
(Istvan, 2010.11.05 04:27) 



T. Hazisarkany!

Sajnos sokan nem tudjak,hogy a technika milyen szintjen is allunk.En sem! Csak sejtem,hogy joval 
magasabban mint ami latszik! Vannak kulonfele 
erdekcsoportok/hadseregek,olajtarsasagok,bankarok,stb./ammelyek gatoljak a kibontakozast,mert 
akkor nekik veguk vagy nem akarjak,hogy mas is reszsuljon belole.
Az onzes,haracs,irigyseg,felsobbrenduseg ez mind kozrejatszik.Na meg az Istenkomplexus!Meg a 
kivalasztott
szindroma.
Vizzel mar regen mukodnek autok es egyre tobb helyen a vilagban ujra meg ujra feltalaljak 
ugyanazt,de az elnemitas meg mindig a regi.Talan az Internet valtoztat majd valamin,amig ezt is 
teljes cenzura ala nem veszik
a.......,biztos tudjak kik!
Itt Magyarorszagon meg a szelenergiat sem birjuk kiaknazni
,nem hogy fejlesszun.Fizessuk csak a benzint,villanyt,gazt meg az adokat.Meseltem az itteni 
helyzetrol egy ismerosomnek az Usa-ban.Floridaban peldaul
nem kell vizsgara vinni az autokat,a benzin ara 450Ft korul van,de gallonja!Egy liter 130Ft??? Az 
adozas a felese mint itt??? A fizetes a negyszerese???Valaki,ha ott dolgozik a legalja munkat,meg 
tud elni rendesen,mint itt egy kozepiskolai tanar.100 amerikait,ha kicserelnenk 100 magyarral 
ugy,hogy legalisan dolgozhatnanak sejtik mi tortenne,99:1-re nyernenk!!Nem beszelve arrol miert 
vandorolnak oda a talalmanyaink,tudoraink!
Mondok egy erdekes dolgot. Mi tortenne,ha itthon fognak es levinnek a benzinarat a felere,az 
adokat is es eltorolnek a regisztracios dijat a behozott autokra,de megszabnak,hogy 8-evesnel 
oregebb nem johet be.
Nem lendulne fel a gazdasag? Mivel nagyobb lenne a mozgasterunk? Nem folyna be ugyanannyi 
ado,mint azelott?
A lehetosegeink nem novekednenek meg?Benzin is tobb fogyna es a allam is megkapna 
ugyanazt,nem?Nem beszelve a tulzott hivatali fenyegetettsegekrol,birsagokrol!
Jo,oke ez csak egy kozelito felteves! Nem kell most a fejemhez vagni mindenfele adatokat,meg ezt 
nem lehet meg azt nem! Jobb ha tudja mindenki,MINDENT LEHET CSAK AKARNI KELL!!Ja 
persze most meg lazitok.Az a baj,hogy az orszag fele teljesen a masik felenek a fele meg 70%-
osan van betojva.A tobbi meg keszen all.De errol nem mi tehetunk,hanem akik idesodortak 
minket.Tobb mint ezer eve ebbol a talmudistak rendesen kivettek a reszuket.
Visszaternek a fold energiajanak megcsapolasara.
Most az nem ugy van,hogy kieresszuk a gozt es akkor leereszt vagy kihul a fold!Ezt vagy gyerek 
vagy no gondolhatja jobbara. A lenyeg,hogy visszajuttassuk a vizet,hogy a nyomast nagyjabol 
megtarthassuk.A hoenergia
szinte kifogyhatattlan,ha ugyesen gazdalkodunk,nem?
De hogy ervenyesulhessunk,eloszor is a talalmanyi hivatalt es a MTA-t kellene 
felraznunk,magyarositanunk!
Mert az mindent csinal csak nem a nemzet erdekeben!

Na most en is kiengedtem egy kis gozt,megsem hultem ki!

Udv.a nemzeti erzelmueknek: Istvan

Válasz 

Végtelen energiaforrás?
(Házisárkány, 2010.11.04 18:57) 

A Hozzászólások nagyon tetszenek. A fenti kálvária igen hatalmasra sikerült. Tényleg csoda, hogy 
ilyesmit túl lehet élni. Nekem csak a főnököm sikkasztott, de az utána következő -kisebbecske- 
megpróbáltatástól is kórházba kerültem...
Viszont lehet, hogy itt sem történt semmi véletlenül. Persze a bűnözőket most hagyjuk figyelmen 
kívül.
Nemrég olvastam valamelyik oldalon egy (Szerb? származású) Tesla nevü úrról, akinek már nem 



is mostanában voltak gondolatai a végtelen mennyiségű energia "befogásáról". Nem lehet, hogy 
ilyesmire kellene koncentrálni? Na jó, nem nekem, de aki ért hozzá, vagy vannak ezzel 
kapcsolatban gondolatai, esetleg fókuszálhatna...! Elvégre vákum bárhol létrehozható. Szerintem 
itt lesz a megoldás. Nem kell a Földet sem háborgatni, fúrkodni, gőzt kiengedni...stb. 
IsTen Anya valakit majd szerintem megvilágosít. 

Válasz 

karesz, kaposvár
(mokusfulu, 2010.11.04 09:51) 

A Nibihuval ? Hát kéhlek ahlásan avval nem thudom hogy mi lessz. :-)

Jön azt megy ,de hogy a havat nem fogja ellapátolni a ház elött az biztos :-)

Válasz 

Istvan
(pistosz, 2010.11.03 22:45) 

Cso Karesz!

A Niribuval meg mi lesz?

http://www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/oldal/5 

Válasz 

mokusfulu@freemail.hu
(Karesz , Kaposvár, 2010.11.03 20:40) 

Elolvastam a hozzászólásokat
Na szóval hogy is állunk, csehül nem ?
Nyirkai jóslat: bevezetik a 7 tevét (na nem az állat kertbe :-)), hogy az innen köpjön lángot a bikán 
ülő vén qrvára. Belviszály külső viszály belháború (a 3. világháborún belül) eljön a mi időnk hogy 
lerázzuk az igát. A nép fele elpusztul, de itt jegyezném meg hogy európa fele is (Nosztradamusz). 
Természetesen az itt élő ellenségért nem lesz kár. Fél Ázsia velünk lesz és a háború után (ami a 
világ-rend vége) egy új kor virrad az emberiségre. Erre kell felkészülni barátaim mert addig itt 
nekünk nem lesz jobb beleértve a geotermikus erőművet is.
Youtube: world war 3 will be north vs south and west vs east, angolul és több részes.
Állítólag most Novemberben kezdődik és 17-ig fog tartani, a medve (Oroszország) az oroszlán 
(Anglia) szándékosan nem írtam Britanniát, és a párduc (leopárd) azaz Obama USA között , ja és 
persze az arabok (muszlimok) is , és van még egy negyedik állat is (Dániel 7.), talán Kína . És ha 
jól értettem a nyugat fog veszteni.
Tehát aki beteg annak meggyógyulni aki gyenge annak megerősödni aki túlsúlyos annak lefogyni 
pia cigi kilőve ! Ez parancs ,hogy minél több igaz magyar élje túl a pusztítást érthető !
Na cső kutya 

Válasz 

Nagymagyarország
(koronahad, 2010.10.18 18:23) 

Ehhez csak Ady vers részlet illik "Álmagyarok s jöttment népség S címeres,ronda cselédség S 
nagyúri nagyok"Én jobban félek nyugati tőkések magyar talp nyaloítóll Nem tudom mikor fog ez 
megváltozni? 



Válasz 

pistosz64
(Istvan, 2010.10.18 03:17) 

Szerintem ezzel is ellehet kezdeni!

http://kuruc.info/r/23/67960/

Az osszefogas hianyzik valahogy! Ne tetovazzunk!
Vagy ,ha van valakinek hasonlo otlete,mas szavazas
stb.irja meg!
Pl.-ul Svajcban az emberek interneten szavaznak meg sok mindent.Az internet ott is ugyanaz!
Terjunk mar eszhez es ne elvezkedesre hasznaljuk csak a technikat!
Sajnos azt vettem eszre,hogy itthon meg az e-mail-ekre sem valaszolnak az emberek!Sok ceg 
meg napok multan.Ez nem buli!
Mi ez ? Lustasag,tudatlansag vagy mind ketto?
Ebredjunk,mert nemsokara elhantolnak!!!!!!!!

Udvozlet minden hazafinak; Pisti 

Válasz 

o.pal@freemail.hu
(Orvos Pál, 2010.10.16 16:22) 

Ha ez mind igaz,és nem épül rá erőmű,vagy külföldi tulajdonba kerül,az egész politikai képviseletet 
a börtönbe kell zárni.Erőművet képzelnek el az erdők tarvágásával,a kőolaly 
származékok(gáz,dizel)vásárlásával,az egyéni haszon figyelembe vételével,mikor 29-éve ott van a 
megoldás az ország gazdaságának rendbehozására 

Válasz 

06 70 3590826
(pósa norbert, 2009.11.18 23:34) 

Tisztelt Vén Úr! Gratulálok,kitartásához!Nomeg"szerencséjéhez",hogy egyáltalán még él,hiszen a 
földi hatalmak nem szeretik a "konkurenciát"!Örömömre szolgálna,ha találkozhatnék Önnel. 
Tisztelettel Pósa Norbert 

Válasz 

alekszandros@t-online.hu
(gyulabácsi, 2009.10.19 22:45) 

A fent leírtakon kívül van még rengeteg uránium, amely a jövő századok energiahordozója. Ha a 
titánkészletünk felét vinnénk a tőzsdére, akkor Magyarországnak nem adósága, hanem nyeresége 
volna. Azonkívül aluminiumban és rézben nagyhatalom lehetnénk, ha a kohósításhoz szükséges 
villamos energiát saját atomerőműveink szolgáltatnák.
És még jutna exportra is a villamos energiából. 

Válasz 

Hit
(tibi87@fibermail.hu, 2009.10.01 19:41) 

Remélem megnyeri a pert! Tiszta szívemből remélem! 



Válasz 

oldman56@freemail.hu
(Old man, 2009.09.30 14:46) 

tárgylás legközelebb 2010 február 9-én 

Válasz 
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