
románia
(raszputyin, 2009.09.22 14:22) 

Elnézést ha kisé személyeskedö,és esetenként sértö a hangnemem.Igaztalanúl vádolók anélkül 
hogy védekezni tudnának.Csak azért hoztam fel ezt a példát mert igen gyors elbirálás alá kerültek 
a zsidók,fölleg ha "baloldali" beállitottságú az illetö.Én rajtam, 1989 tavasszán,mint magyarra,át 
néztek mint az ablak üvegen.Úgy hogy "haza" kellett hogy jöjjek,dolga végezetlenül!Azért nem kell 
egésszen hülyének nézni a magyart.Nagyon is jól tudjuk mire megy ki a játék.Nekem már nem kell 
sem kettös állampolgárság,sem semmiféle kedvezmény "túloldalról".Én ebböl a korból,sajnos ki 
nöttem.Végtelenül sajnálom hogy a magyar ügyek,úgy alakultak ahogy alakúltak.A kép nagyon 
összetett,de a véleményemet fenntartóm.Ne lepödjön meg senki azon,ha az arab terorizmus 
Magyarország felé irányitsa figyelmét.Nem a magyarokkal lessz nekik bajuk,hanem az új 
honfoglalókkal!Üdvözletem minden igaz Magyarnak! 

Válasz 

romania
(raszputyin, 2009.09.22 09:05) 

Néhány gondolatót,a határon kivüli Magyarok honositásáról.Ha,a nyugati térfélröl érkezel,nem 
számit az ha nem vagy zsidó,aránylag hamar megkapod.Ha zsidó vagy,tárt karokkal fogadnak 
még romániábol is/lásd Bodor Pál esetét/.Kiváncsi vagyok,ezt is hogy hivták eredeti nevén.De ha 
MAGYAR vagy,igy nagybetüsen,és keleti térfélröl,jaj neked!Az esélyed szinte egyenlö a semmivel!
Ameddig minden izraeli állampolgár zsebébe ott lapúl a magyar állampolgárság,saját fajtája a 
magyarnak ki van rekesztve.Az anyaországi magyar nagyon kell vigyázzon mit csinál.Úgy elteltek 
zsidókkal,hogy könnyen célpontá váltok az arab terorizmusnak!Azsidó,titeket fog felhasználni 
túszként!Soha nem fogom megérteni,miként kerülhetett a nemzetünk ekkora pácba! 

Válasz 

Hol a bizonyíték?
(okolonia, 2009.09.18 08:23) 

Ugyan legyen kedves valaki dokumentálni azt a tényként kezelt és gyakori hivatkozást, hogy A.H ki 
akarta volna írtani a zsidókat.
Én ugyanis nem ismerek ilyet. 

Válasz 

Raszputyinak
(Solyomszem, 2009.09.16 13:48) 

Hat szerintem csak abban kulombozik Hitler terve a Bildenbergeketol, hogy az utobbin te, en es a 
hasonmasaink vannak a listan kiirtas celjabol es nam azok akit a Hitleri listan 

Válasz 

románia
(raszputyin, 2009.09.16 12:57) 

A Bildelberg csoport hitlertöl vette át az ötletet,ami a népesség szabályozást illeti.Ha kiálltak volna 
mellette,ma nem lenne sem cigány sem zsidó!Mindjárt kevesebb kenyérpusztitó maradt volna a 
földtekén.Kérdem én,mennyivel külömbözik ez a pokoli terv a Hitleri "végsö megoldás"-tól? 

Válasz 
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