
Part = rész
(Hunicillin, 2010.01.30 15:43) 

Aki pártokban gondolkozik, az nem nemzetben gondolkozik, és főleg nem egységben. 
Szerencsére egyre több az ébredő:
http://postaimre.euroweb4you.eu/news.php?extend.776 

Válasz 

Mi a cél?
(Hunicillin, 2010.01.30 09:47) 

Nem látom tisztán, hogy sokan, akik ide ürítik szellemi beleik tartalmát, mit akarnak. 
Ezeken az oldalakon színvonalas beszélgetés zajlott és zajlik is, függetlenük attól, hogy 
ugyanabból a dologból mindenki mást szűr le a maga számára.
Nincs az MSZ-vel semmi baj, szépen gyűlésezenek csak, a kézműves foglalkozások és a 
kecskesajt gyártó ismeretek sem ártottak meg még senkinek. Ennyi erővel író-olvasó találkozóra is 
eljárhatnának az emberek.

A magyarságnak éppen azért jutott az a sors osztályrészül, ami jutott, mert olyan emberek alkotják, 
akik ezt a sorsot választották. 

Szerintem ez a fórum egy ellenméreg szeretne lenni, hogy az Istenét elhagyó, szellemileg 
megmérgezett népet öntudatra és éber tudatra ébressze. 

Válasz 

XXXXXXX
( Beatrix, 2010.01.30 09:23) 

Mondjatok meg, miert kell egy Oszkatona nevu bajkeverovel ennyit foglalkozni.
Nyilvan sz MSZp malmara hajtja a vizet. 

Válasz 

Mindenkinek lent, fent
(Házisárkány, 2010.01.29 19:54) 

Ez a vita nem célja valakinek? Mert ez nem visz jó irányba! Nem ez visz jó irányba. Keveset tudok 
arról , hogy mi zajlik a fentiek fejében, csak figyelek. Voltam Cecén egy előadáson. Ott együtt 
beszélt a Posta Imre, Bakos Batu, a Fehér m-i MSZ vezetője. Igazán csak az összefogásról 
beszéltek. A PI a hazánk megszállásából indult, a BB a Szentkorona tan irányából közelítette a 
témát, az MSZ-es vezető is az összetartozásra építkezett. Nem tudom, hogy miért nem veszi fel a 
kapcsolatot a MVSZ-el, ha közös a cél. Ha ez igaz ez elbizonytalanítja a figyelőket. Mint tudjuk, a 
bizonytalanság viszont ÖL! Ilyen helyzetet a saját érdekünkben nem szabad hagyni kialakulni. 
Minél hamarabb kell összehozni az érintetteket színvallás okán. A tisztázott helyzetnél nincs 
tisztább. Ha pedig a szándék jó, akkor főleg véget kell vetni ennek a lehetetlen helyzetnek. Bízni 
kell, hinni, és eloszlatni jószándékkal a bizonytalanság szellemét! Minél hamarabb!
Sajnos ebben ennél többet én nem tudok tenni, de imátkozom, hogy egy összekapcsolódás legyen 
a széthúzás helyén. 

Válasz 

Magyarok Szövetsége
(István, 2010.01.28 09:31) 

Adjon Isten!



Az MSZ tagja vagyok. Büszke arra, hogy munkámmal segíthetem ezt a soha párttá nem alakuló 
kezdeményezést. Szeretettel ajánlom Kigyelmedék figyelmébe az MSZ honlapját, a 
www.magyarokszovetseg.hu -t, amit önzetlen magyar emberek raktak össze. Ugyanígy azokat a 
rendezvényeket: lakossági fórumokat, Magyarok Vásárait, Fénylánc Magyarországért és más 
kezdeményezéseket (Szövetkezet, hitelkárosultak egységbe fogása, pénzintézet 
alapítása,stb.)amit semmilyen módon és formában a jelenlegi "hatalom" nem támogatott, hanem 
elhallgatott és az arról szóló információkat elhallgattatta.Állami támogatást soha nem kért és soha 
nem is kapott az MSZ, mert aki fizet, az rendeli a muzsikát. Ajánlom még Kigyelmedék figyelmébe 
a "lex Vukics"-ot, mellyel kidobták az MSZ kezdeményezőjét állásából. Kérem, hogy egyszer-
többször vegyetek részt rendezvényeinken és Kigyelmedék döntsék el az ott megtapasztaltak 
alapján, hogy mi a véleményetek az MSZ-ről. A sajtó minden formája nem nyújt elegendő 
információt. Vukics Ferenc a miskolci lakossági fórumon nagyon jól összefoglalta az MSZ múltját-
jelenét- és jövőjét. Szánjuk rá az 59 percet.
Honfiúi szeretettel:
István 

Válasz 

A figyelmetlenség is rombol
(Őszkatona, 2010.01.27 17:12) 

Kedves Zsiga,

Elítélő szavaid a kétségbeesésre, a reménytelenségre, a tehetetlenségre utalnak. Jelen 
helyzetünkben ez nagyon is érthető. Ezeknek az lelki állapotoknak viszont egyik átka a 
figyelmetlenség. Kérlek olvasd el figyelmesen amit írtam, és ha azután még mindig úgy érzed hogy 
ezen hozzászólásod indokolt, idézd és cáfold meg a szerinted kifogásolható szöveget. 

Ezen a honlapon pedig minden hazafias érzelmű magyart szeretettel fogadunk és, 
nézeteltérésektől vagy politikai hovatartozástól függetlenül, kölcsönös tiszteletben tartunk. 

Válasz 

Badacsony
(Zsiga, 2010.01.27 15:15) 

Öszkatonának!Azt irod hogy nem minden<zsidó rossz ember.Ebben az esetben lehúllt az álarc 
obsitoskám .Igenis,nekem szinte egy az egyben bajom van a zsidóiddal.Hol voltak a metéltjeid 
amikor leszavazták,vagy el se mentek szavazni szavazni,amikor szint kellett vallani?Ne dugd a 
fejed a homokba,és ne szord a magyar szemekbe.Parazita,élösködö,nemzetés hazaárúló fajt 
védesz.Szégyeld meg magad.Ez remélem még magyarok foruma,nem pedig álnok januszoké! 

Válasz 

Általában
(Hunicillin, 2010.01.05 23:24) 

Annak idején, mikor a jógával ismerkedtem, értettem meg, hogy mit jelent az, hogy az emberek 
nem tudnak lélegezni. Ma már kapisgálom. aki levegőt vesz, az már azt hiszi, hogy tud. A televizió 
elterjedésével az emberek "okosak, műveltek" lettek, mindenről tudnak véleményt formálni.

Ezt Petivitéz sorai miatt írom le, mintegy kiegészítésképpen. Tudást, ismeretet nagyob nehéz 
átadni, ha nincs fogadókézség. Talán a tudatosságunk növelése is lehetne cél, vagy az önálló, 
saját vélemény formálása. A tudatossággal ugyanaz a helyzet, mint a légzéssel - csak hisszük, 
hogy gyakoroljuk. Valami persze mindig van a "tudatunkban" hiszen egy másodpercere sem tud 
kiürülni (paradox módon akkor sem, ha nagyon akarjuk) de átlagembert még ez sem gondolkoztat 
el, vaj'h ki lehet rendszerének az ura, ha ő nem az.
Szóval mindenki tesz valamit, az vitathatalna. Nem is tud semmit tenni, mert akkor is fexik vagy ül, 



és pörgetik az agyát, gondolatait külső erők. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy azt tesszük amit tenni 
kell? 

Másik gondolat: a Magyarok Szövetsége, vagy inkább a "szervezet" nevében egy Vukics nevű, 
válaszra sem méltatja a hiteles és tűzben edzett Magyarok Világszövetségét. A médiamosott 
uszadék persze ezer dolgot tud erre mondani, de gondolkodásának tisztaságát megőrző, vérében 
(tehát lelkében) is magyarnak ennyi elég.

Persze, még az MVSZ levelére sincs szükség, ha valaki figyelte a kibontott zászló körüli 
eseményeket, azt az arroganciát és tudatlanságot, amellyel dr. Halász Józsefet és személyében a 
Szent Korona értékrendet Vukics elutasította. 

Válasz 

válaszom Őszkatonának
(Petivitez, 2009.12.21 08:01) 

igyekezem Uram!

csak annyit még: "kihasznált hazafi a legjobb esetben is kifárad, kiábrándul, elfásul pont akkorra 
amikorra a legnagyobb szükség lesz rá."
már most van a szűkség. Mi már most tesszük a dolgunkat, ami nem más, mint tudást elsajátítani, 
majd továbbadni... 

Válasz 

Áginak
(Apóca, 2009.12.18 19:01) 

Postaimrén kicsit többet lehet olvasni az összefogásról. A dolog korántsem olyan egyszerű. Nem 
biztos, hogy a magyarokat "más erők" fogják össze. 

Válasz 

Letisztulás
(Őszkatona, 2009.12.18 19:00) 

Kedves Ági,

Sajnálom, de nem értem hozzászólásodat. Azt írod hogy az erők és a gondolatok azért csapnak 
össze mert ez a letisztulás időszaka. Képes-e az ember elszigetelni önmagát egy időszaktól, 
tanácsos-e? Vagy talán ne szigetelje el magát csak ne vegyen részt a letisztulásban? Meg lehet-e 
valósítani egyiket a másik nélkül? Vagy talán csak az összecsapásokat kerüljük? Ebben az 
esetben, hogyan érjük el a letisztulást ha az összecsapásokkal jár?

Összetartani, igen. De kivel? Azokkal akik rohannak a szakadék felé vagy akik hajtják a tömegeket 
arrafelé? Szerintem az összefogás egy erő, de mint minden erőnek, hatása irányától függ. Nem az 
erő minőségét (az MSZ tagok hazafiasságát, önzetlen munkáját, lelkes tenni-akarásukat) 
kifogásoljuk itt többen hanem irányítását. A kihasznált hazafi a legjobb esetben is kifárad, 
kiábrándul, elfásul pont akkorra amikorra a legnagyobb szükség lesz rá. Rosszabb esetben...? 
Hát, mondjuk hogy a legtehetségesebb labdarúgó rúgja a legfájdalmasabb öngólt.

Nehéz szívvel olvasom hozzászólásodat, kedves Ági, de remélem nem adod föl a harcot. Ahogy 
mondod, "Ha van aki, többet és jobban tud, ám lépjen elő és mutassa meg"... hogy hajlandó és 
képes a most MSZ-nek nevezett szervezet tagjait a magyar megmaradás felé vezetni. A letisztulás 
talán ott is időszerű. 

Válasz 



Ajánlom tisztes figyelmetekbe!!
(Kara Sándor, 2009.12.18 18:56) 

http://www.magyarokszovetsege.hu/content/vukics-ferenc-eloadasa-miskolcon,ha ezt megnéztétek 
talán tisztábban fogjátok látni az ügyet. 

Válasz 

Őszkatona irásához
(Ági, 2009.12.17 10:10) 

Állítani sok mindent lehet. Azt az időszakot éljük, amikor erők és ellenerők, gondolatok és más fajta 
gondolatok összecsapnak. Ez a letisztulás időszaka.
Hallgass a szívedre. Azt nem lehet becsapni.

Vukics Ferenchez intézett levélhez: ő is ember, közülünk való. Ő is elfáradhat.

Ha össze akarunk tartani, a mások kikezdését, rágalmazását, és rámutogatást be kellene fejezni, 
mert nem vagyunk különbek akkor attól, akik jelenleg az ország vezetői.

A legkönnyebb kritizálni. Ha van aki, többet és jobban tud, ám lépjen elő és mutassa meg.
Nem az acsarkodásnak van itt az ideje, hanem a dolognak. 

Válasz 

Reád is szükség van, de...
(Őszkatona, 2009.10.28 19:31) 

Petivitez honfitársam,

Ha nem érzékelném szavaiból hogy a szíved lényegében jó helyen van, meg sem írnám ezt a 
hozzászólást, mert elítélő és általában sérelmes szó-sorozataidat csak akkor szakítják meg 
hazafias - és valóban okos - gondolataid amikor újratöltesz. Itt egymás iránti szeretettel, józan 
ésszel és (hozzászólásaid esetében, már határáig kinyújtott) türelemmel próbáljuk egymást 
megérteni, értesüléseinket megosztani és tárgyilagosan fölértékelni, megoldást keresni, ajánlani és 
megtárgyalni, nézeteltéréseket tény és oknyomozó munkával közös vitába bevetni. Ha valójában 
tenni akarsz a magyarságért, ebben a munkában rád is szükség van. 

Arra viszont semmi szükség nincs hogy Patrubány Miklóst itt, ide nem illő szavakkal minősítsd. 
Biztos van honlap ahol az efféle hangnemben kibocsájtott becsületsértést az ott tanyázó homo 
kádárikuszok nagy örömmel megtapsolják. Az hogy az MVSZ elnök személye esetleg neked 
ellenszenves - ami esetleg jogos is lehet - senkit sem érdekel. Ha viszont közérdekű értesülés 
jutott kezedbe, mint például a "közpénzből!" állításod - ha evvel Patrubány Miklóst vagy az MVSZ-t 
célozod - azt fontos lenne közölni (Hunicillin honfitársunk hozzászólását helyeselve) - és, 
természetesen, bizonyítékkal alátámasztani. Egy másik példa, Vukics Ferenc őrnagy tisztázatlan 
szerepe. A világ minden katonaviselt emberének elképzelhetetlen hogy egy normális, józan 
törzstisz parancsnokának ultimátumot adna. Ezeket a közérdekű témákat igenis fontos megvitatni. 
Ebben a munkában avval tudsz segíteni hogy közlöd az itteni társasággal kutatásaid eredményét. 
Ezt azt hiszem mindenki hálásan megköszönné neked - én biztos.

Végül is, ha valaki engem idéz, attól elvárom hogy módosítás nélkül idézzen. Nem muszáj egyet 
érteni az idézettel, de annyira megcsonkítani hogy az értelme megváltozzon elfogadhatatlan és - 
ebben az esetben - félrevezető kárt okoz. Úgy látom hogy elég eszes vagy ahhoz hogy az említett 
"igazi rendszerváltás..." a magyar nép gyökeréből való újraszületésről beszél. Nem hinném hogy 
bárki is mást értelmezne ki a "családokban, baráti körökben, falvakban és lakótelepeken" 
kifejezésből, amiből te kitörölted idézetedben a családokat, baráti köröket, és falvakat (hogy miért 
azt csak te tudod).



Hazafias szeretettel,
Őszkatona

Válasz 

Irány
(Hunicillin, 2009.10.28 18:53) 

Azt gondolom, hogy a "Lejárt a színvallás ideje" cikk segíthet néhány dolog megértésében. Vannak 
jól fizetett népámító szervezetek népvezérekkel, akik jószándékú magyar emberek tömegeit 
képesek maguk mögé állítani. Ezeket a szervezeteket onnan lehet megismerni, hogy van pénzük, 
amire kell, és a hatalom nem őrli fel őket. 
Pedig, sokkal kisebb dolgokért elvéreztetnek almássymiklósokat, halászjózsefdrokoat, 
patrubányiakat... Utóbbiaktól minden anyagi forrást megvonnak, és ha egy előadást tartanának 
valahol vidéken a saját pénzükből bérelt teremben, az utolsó percben lemondják számukra a 
programot. Megbélyegzik és ellehetetlenítik őket. Van, aki a 60.000 Ft-os nyugdíjából élve, 
hihetetlen önfeláldozással dolgozik. Nem ők tehetnek róla, hogy a birkák az után a vezérürü után 
mennek, akinek a nyakába a leghangosabb, legdíszesebb kolompot kötötték. 
A hatalom reakcióból tudható tehát, hogy ezek az emberek a hatalom valódi ellenségei. Látszólag 
sokan mennek egy irányba, de a zászlótartó kezeket egészen más erők mozgatják.
Amíg a birkák nem találják meg igazi pásztorukat, addig nem is lesz soha jó dolgok. Az igazi 
pásztor pedig már régen bemutatkozott: ő Jézus, akit a történelem meghamisítói a zsidó 
Krisztusként tálalva próbálnak lenyomni az emberek torkán, és ami persze nem igazán sikerült :D

Amúgy ha itt ilyen jól informált "tanács-adók" vannak, esetleg megoszthatnák a tudatlan 
tömegekkel ismereteik egy morzsikáját, pl. mit tudnak mondjuk Patrubány úrról, kitől, mennyi pénzt 
és támogatást kapott a munkájához. Engem pl. nagyon érdekelne. 

Válasz 

Huncillinnek
(Fritzi, 2009.10.28 12:54) 

Ha ennyire fölnézel vezéredre, ajánld föl szolgálataidat. Megérdemled, hogy megismerd. De 
mielőtt odamégy, tanuld meg a nevét. 

Válasz 

...
(Petivitez, 2009.10.28 09:38) 

&#8220;Ha bizonyos módon cselekszel, szokást formálsz. Ha szokást formálsz, ezzel jellemet 
teremtesz. Ha jellemet teremtesz, ezzel meghatározod a sorsodat.&#8221;

ezek alapján gondoljunk csak bele mit tettek eddig azok a majmok? miféle szokásokat formáltak? 
torokat ülnek meg beszédeket tartanak...
ez volna a rendszerváltás? 

Válasz 

Hunicillin
(Petivitez, 2009.10.28 09:15) 

sőt! Ősink nem is hittek! tudtak!
nem imádtak (imádkoztak) tiszteltek.
nem valakik ellen, hanem valamiért küzdöttek.
Mi pedig nem őseinket követjük (mint egy római, aki leragadt a XVIII. században) hanem azt amit 



Ők is követtek.
amúgy elég sok patrubányi van ma a vezérek között.
ez abból is látszik, hogy a világ azt sem tudja hol van Magyarország, azt pedig pláne nem, hogy a 
történelmi ranglétrán hol található.
az igazi Urak a földeken dolgoznak, nem pedig 'elegáns' öltönyökben (közpénzből!) majomkodnak.
pont. 

Válasz 

Hunicillin
(Petivitez, 2009.10.28 09:08) 

az a majom és csatlósai hogyan hoznának rendszerváltást, midőn eme rendszer részei??? Ők 
alkotják? nem gyanús???
nem álmodozni kell, hanem tenni érte. a majmok nem fognak tenni hisz ebből élnek. majd hülyék 
lesznek beleszrni a kenyéradójuk kezébe.
a himnusszal egyetértek. Isten rég megáldta a magyart a Paradicsom hazájával. ok és okozat. 
ezért vagyunk agymosottak (mint Kend is) mert másoknak is szükségük van eme földre.
azért bélyegzem Kendet, mert gyanítom maga is róma természetfeletti, megfoghatatlan Isten 
vallásának híve. Őseink nem ebben hittek. 

Válasz 

Rendszerváltás? Igazi?
(Hunicillin, 2009.10.27 09:16) 

Igazi rendszerváltás akkor lenne, ha sok patrubányink lenne. De sajnos kevés van belőlük, ezért 
rendszerváltás sem lesz, bár jönnek majd új bohócok az msz és a jobbik zászlaja alatt, akik 
esetleg néhány boldog (hó)napot adnak a petivitézeknek.
"Új" rendszerek mindig voltak, mert az elnyomás, a kizsákmányolás módszerei az évezredek során 
változtak. Lehet spekulálni olyan szintű tudatváltozásról, ami majd "igazságosabb" rendszert hoz 
létre, miért ne lehetne. És, akkor majd mi leszünk az urak, és a mostani vérszívók a szolgák?? 
Pompás kilátás. Persze, "igazságosabb" rendszerről lehet álmodozni, de a Földön ez ritka, sőt 
még ritkább.
Szerintem az igazi rendszerváltás a lelkekben fog megszületni. Ehhez viszont azokra a gyökerekre 
kell támaszkodni amelyet a sötétség földi kiszolgálói elpusztítani és lelkünkből kitépni igyekszenek. 
Az egyetlen igaz Isten ismeretére gondolok, amelyet őseink még ismertek, és meg is tudták 
valósítani az Ő akartát a saját életükben.
A magyarság az 5. rassz vezető faja volt, de történelmi küldetésünk lassan véget ér. Ez nem 
feltétlenül jelenti azt, hogy most azonnal ki is kell pusztulnia, de semmi sem lehetetlen, mert a 
történelmet mi csináljuk. A mi alatt a világosság szolgálóit értem, nem a sötétség hitvány, sokszor 
lélek és tudat nélküli rabszolgáit, azok ugyanis csak késlelteni tudják az eseménmyeket, de 
megakadályozni soha.
Két, lazán kapcsolódó gondolat:
1. Amíg a jelenlegi álhimnuszt nem cseréljük vissza az igazira, negatív rezgásei áthatják a 
nemzetet. (http://www.tisza-kalmar.hu/mag_sumer.swf) Erről szól a http://www.postaimre.com/?
p=1719 oldalon Pilis: #8 hozzászólása és a http://magyaristentudat.webs.com/nemzetllam.htm 
oldal a Hamis nemzeti jelképeink bekezdés.
2. Mi van, ha ez igaz? Ki mire használná a lehetőséget?
http://postaimre.songofwhitefalcon.com/news.php?extend.353 Nem kell mindennel egyetérteni, de 
mégis... Mit gondolsz? 

Válasz 

...
(Petivitez, 2009.10.26 12:33) 

"Az igazi rendszerváltás ... lakótelepeken fog megszületni.&#8221; 



nno arra az új rendszerre kíváncsi leszek.
azok még a mait is vissza fogják sírni.
mert ugye se pince, se padlás, se kert, se tudás...
a lakótelepekre istállózott emberek a multik biorobotjai...

Válasz 

Vukics
(Petivitez, 2009.10.26 12:30) 

Vukics és a mai magyar állam viszonya?
Ő felesküdött a nemzet szolgálatára.
és lássuk be, különbbűl teszi mint felmenőink ebben a században. tisztelet a kivételnek Horty Úr.
jelen esetben szekeres, horn vagy a többi pufajkás senkiházira gondolok.
az a gyanúm azért jó neki hogy hivatásos, mert ha magánember volna, talán rég kinyírják az ilyen 
erkölcstelen, hatalomittas, pénzhajhász maffiozók.
persze aki közpénzen élősködik megteheti, hogy testőrséget fogad, vagy páncélozott autóval 
járjon... 

Válasz 

MVSZ
(Petivitez, 2009.10.26 12:22) 

patrubányi egy maffiozzó. semmivel sem különb orbánnál, kókánál vagy gyurcsénynál...
látszatember. ugyanazon kutya kölke. ugyanolyan nyakkendős jelmezes bohóc.lett volna ideje 
tenni a magyarságért, de Ő csak a morzsákat sepregeti magának.
egy szélhámos. 
tudom ezek rágalmak. de aki elmegy egy gyűlésükre, maga is megtapasztalhatja.
miféle szövetség az amely nem kíván szövetkezni?
sőt! még keresztbe is tesz másoknak... :(
Mi magyarok; "mindig magunkért, soha mások ellen!"
25-én délelőtt a Kossuth-téren ez nem így volt...
azaz részben. Ők is mindig magukért. ennyi. 

Válasz 

Bezonny....
(Kara Sándor, 2009.10.25 17:21) 

Mint a népmesékben ha nem hiszed járj utána!!!!Ne feledjétek mi vagyunk a csúcs,mindenki 
minket akar a magyar lelket!!!! 

Válasz 

Nem hinni kell: Tudni kell
(Őszkatona, 2009.10.23 18:03) 

A szívben hazafias, MSZ-táborba csábított, magyar testvérek figyelmébe: Nem hinni kell: Tudni 
kell. Az igazi hit csak meggyőződésből születhet.

"A személyét ért durva támadás kapcsán sajtószolgálatunk ma délben, 2009. október 23-án elérte 
Patrubány Miklóst, aki elmondta: számára nem kétséges, hogy a most rázúdított rágalomhalmazt 
az a nyilatkozata váltotta ki, amelyben ország-világ előtt világossá tette a Vukics Ferenc vezette 
Magyarok Szövetsége és a mai magyar állam viszonyát. (Ultimátum a főparancsnoknak? - MVSZ 
Sajtószolgálat 3164/091022)"

Az "Ultimátum a főparancsnoknak?" itt olvasható... http://kuruc.info/r/2/48935/



http://karpatiharsona.info/index.php?option=com_content&view=article&id=7263:gyanus-
ultimatum&catid=76:mihalyi-molnar-laszlo-szepsi-felvidek&Ite

vagy itt...

http://internetfigyelo.wordpress.com/2009/10/22/ultimatum-a-foparancsnoknak-avagy-felelos-
utalas-a-keptelensegre/

Válasz 

Egy kis történelmi lecke
(Őszkatona, 2009.10.10 17:46) 

Egy kis történelmi lecke.

(Előrebocsájtom hogy szerintem e lecke valódi értéke a kérdések fontolgatása, s nem az esetleges 
válaszok)

II. Philipposz életét arra szánta hogy ügyesen létre hozzon egy addig kevert nép-csoportból egy vi-
lághatalmat. Halála után, fia, III. Alexandrosz - akit a Nyugat Nagy Sándornak szeret nevezni - 
apjától örökölt óriási hadsereggel nekivágott világot hódítani. 13 évig, hihetetlen szadizmussal 
pusztított amerre csak járt. Végül is saját, hadviselt katonái sem bírták már tovább elviselni 
vezérük erkölcstelenségét. Úgy megundorodtak embertelenségétől, hogy i.e. 323-ban megöltek. 
De 13 év alatt Sándor megsemmisítette apja élete munkáját és örökre eltemette a makedóniai 
világhatalom reményét (i.e. 168-ban Roma szétszedte Makedóniát).

Kérdések: 

1. Képes-e egy fölháborodott széles népréteg lerázni egy undorító vezért? 

2. Milyen fokú elundorodás kell ahhoz hogy fölháborodjon?

3. Milyen fokú fölháborodottság kell ahhoz hogy lerázza az ilyen vezért?

4. Mennyi kárt okoz az ilyen vezér "saját" táborában?

5. Mi a lerázás halasztgatásának a következménye?

Hazafias szeretettel,
Őszkatona 

Válasz 

MSZ
(Petivitez, 2009.10.08 08:41) 

Tisztelt Őszkatona Úr!
megbocsájtok. :)

a fent íródott levelet megküldtem, de még a helyi előljáróim sem reagáltak rá. :(
ám így is maradok Szántai Úr megállapításánál;
"Magyarok Szövetsége azt jelenti; a magyarok elkezdtek szövetkezni. az irány jó. ám bánjunk 
óvatosan a háttérhatalommal, amelynek mottója; T T T, azaz: tűrünk, támogatunk, tönkreteszünk."

üdvözlettel! 

Válasz 



Petivitez
(Őszkatona, 2009.10.06 16:33) 

Elnézést, nem szándékosan írtam kisbetűvel. 

Válasz 

tovább
(Petivitez, 2009.10.06 08:26) 

"Itt a "rossz" melléknév okoz gondot. Ki a "rossz ember"?
"A "rossz magyar" az aki nem a magyar erkölcs szerint él."

no, hát van egy ilyen erkölcsi mérce, ami meghatározza nálam, hogy ki jó és ki rossz. 
és ehhez nekem Biblia sem kell.

a szekeres, a kabai, és a falunkban, Taksony vezér falvában garázdálkodó végh nem zsidók. 
magyarok. keresztények. (római judeók igaz.) akik a hon-védelem által nyerészkedtek és 
károsították meg az államkasszát, mind a hon-védelem fennálló rendjét.
például...

üdvözlettel; Péter

(kérem a nevem nagybetűvel írni. nem árultam el én senkit sem.) 

Válasz 

"fleur de lis"...?
(Őszkatona, 2009.10.05 18:38) 

A mostanában "Fleur-de-lis" (liliom virág) néven ismert jel eredetileg egy sok ezer éves 
rovásírással leírt magyar szó: "Egyisten"
http://www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/b-kantor-janos-rovat-/3398 

Válasz 

Ószkatonának
(Fritzi, 2009.10.05 16:30) 

Jogi egyetemi tankönyvi példa:

A zsidó előtt egy probléma megoldására két megoldás létezik. Mind a két megoldás jó, de csak az 
egyiket lehet választani. Milyen tényezők határozzák meg, hogy egy zsidó ember az egyik vagy 
másik megoldást választja? 

Pl. választhatja azt, hogy a gojt megöli, és választhatja azt is, hogy nem öli meg. 
A zsidó pedig megöli. 
Miért választotta ezt a megoldást?

Válasz : mert neki ez a megoldás tetszik.

Itt ütközik a keresztény és a zsidó erkölcs, ezért vannak konfliktusok.

Mert mi nem ütjük agyon a másik embert csak azért, mert nekünk így tetszik. 

A zsidó mentalitás és az arab mentalitás között nincs eltérés. Ezért az arab jóval fölkészültebb, 
mint a magyar.



Válasz 

Ószkatonának
(Fritzi, 2009.10.05 16:30) 

Jogi egyetemi tankönyvi példa:

A zsidó előtt egy probléma megoldására két megoldás létezik. Mind a két megoldás jó, de csak az 
egyiket lehet választani. Milyen tényezők határozzák meg, hogy egy zsidó ember az egyik vagy 
másik megoldást választja? 

Pl. választhatja azt, hogy a gojt megöli, és választhatja azt is, hogy nem öli meg. 
A zsidó pedig megöli. 
Miért választotta ezt a megoldást?

Válasz : mert neki ez a megoldás tetszik.

Itt ütközik a keresztény és a zsidó erkölcs, ezért vannak konfliktusok.

Mert mi nem ütjük agyon a másik embert csak azért, mert nekünk így tetszik. 

A zsidó mentalitás és az arab mentalitás között nincs eltérés. Ezért az arab jóval fölkészültebb, 
mint a magyar.

Válasz 

setapan35@gmail.com
(attila csaba, 2009.10.05 15:14) 

Mit keres a fleur de lis a fejlécben ? 

Válasz 

Rossz ember?
(Őszkatona, 2009.10.04 20:16) 

petivitez honfitársam,

"nem a zsidókkal van a gond, hanem a rossz emberrel"

Itt a "rossz" melléknév okoz gondot. Ki a "rossz ember"? Mindenki és minden tett, önmagában, 
semleges, azaz, se nem jó, se nem rossz. Minden embert - úgymint tetteit - sajátos szempontból 
látott körülmények színezik. A "rossz magyar" az aki nem a magyar erkölcs szerint él. A "rossz 
zsidó" pedig az aki nem a zsidó "erkölcs" szerint él. Mivel hogy a két erkölcsiség - és a belőlük 
kicsirázó viselkedési színvonal - egymással szöges ellentétben áll - és emiatt kölcsönösen kizárják 
egymást - logikus és természetes hogy a "jó magyar" a "jó zsidót" "rossz embernek" tekinti. Ebből 
következik az a magyar nézet hogy a zsidó mérgezi a magyar ember életét.

Minden társadalom előír egy minimális viselkedési színvonalat, és elvárja - sőt, jogosan 
megköveteli - hogy a közös jólét érdekében, tagjai e színvonal alá ne süllyedjenek. Rasszizmus-, 
kapzsiság-, bosszú-, gyűlölet-tüzelt (szerintünk) erkölcstelenség minden társadalomban 
megtalálható. Ami elkülöníti a zsidóságot az emberiség többi részétől az hogy ezek a társadalmi 
gonoszságok náluk nem különleges viselkedési eltérések hanem a judaizmus megkövetelései. Míg 
más kultúrák ezeket a doktrínákat ártalmasnak tekintik és oktatással, polgári törvényekkel és 
igazságos kormányzással gátolni próbálják, a judaizmus ezt a fajta viselkedést (szerintük, jogos) 
"vallásos tisztességnek" tekinti, amit hazudozással, csalással, (a zsidóságra kényszerített) vallás-
törvényekkel és politikai manipulációval igyekszik fenntartani. A szerencsétlen zsidó kisgyerek 



"erkölcstana" a rasszizmus és a becsapás rafinált módszerek tanításából és gyakorlásából áll (pl. 
Jóm kippur, a letett eskük és ígéretek előzetes - a jövendő évre szóló - érvénytelenítése illetve 
letagadása). Nem csoda hogy fölnőtt korára minden nem-zsidót "állatnak" tekint (Ezékiel 23:20), és 
hogy a "gójokkal" való érintkezését az "állattenyésztés" elvei szerint gyakorolja. 

A szerencsétlen "jó zsidó" nem azért "rossz ember", nem azért posványosodik az emberiség 
peremén mert képtelen a szeretetre vagy az emberiességre, vagy mert lelkileg fogyatékosan 
született. És biztos hogy nem azért mert a társadalom rasszista: A judaizmust gyakorló azért 
tesped emberileg mert vezérei lelki törpülésre ítélik és erkölcsi sivatagba száműzik. (A fönti a "The 
Scythian" tanulmányból (gyenge) magyar fordításban, 
http://www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/our-beliefs/ak21)

Hazafias szeretettel,
Őszkatona

Válasz 

tovább
(Petivitez, 2009.10.04 09:12) 

Tisztelt Őszkatona!

köszönöm tiszteletteljes válaszát.
valóban nem ugyanazon úton járunk, ám ugyanazon MAGot védjük. 

próbálom az MVSZ-t megismerni, bár úgy tartom; fejétől bűzlik a hal és tagjai nem is ismerhetik 
valódi nagyságunkat, mivel még Mi sem vagyunk azzal teljes mértékben tisztában. értem ez alatt 
gyakorlati ismereteit. mert nem elég csak beszélnünk róla...

no ugye nem a zsidókkal van a gond, hanem a rossz emberrel. hitetlen, aki lop, csal, hazudik, stb. 
ciánista. mérgezi az életet.

kérem ne szólítson 'kedves'nek. eme privilégiumot meghagynám a hölgyeknek. amúgy sem igaz 
rám.

maradok Tisztelettel; Péter 

Válasz 

Csak a lényegében, 1. rész
(Őszkatona, 2009.10.02 19:27) 

Kedves Petiviez,

Elnézést, egy kicsit kések a válasszal.

Sok mindenben egyet értek veled:

"... először a saját portánkon kell rendet rakjunk:" Igazad van. Talán csak a "saját portánk" 
kifejezést értelmezzük másképp. Én ez alatt a Magyar Hazát, a Kárpát-medencét, és annak fiait, 
leányait értem, minden politikai, társadalmi, határtól függetlenül. De tiszteletben tartom a te 
értelmezésedet - ha netán ezt te másképp szántad.

"... akik külföldön élnek nem igazán vállalnak sorsközösséget a medencében élőkkel:" Ebben is 
egyet értek veled. Hogy miért nem, arra ahány honfitárs annyi a válasz. Sokan második, harmadik, 
stb. generáció külföldre sodort magyar, fél- vagy negyed-magyar származásúak de mégis 
ragaszkodnak magyarságukhoz, védik és támogatják a Haza érdekeit. Kossuth Lajos is ezt tette. 



Ha valaki tengeralattjáróban születik abból még nem lesz hal. Sok esetben - ha nem is 
lelkesebben mint az otthoniak - de, aránylag nagyobb szabadságban és kedvezőbb anyagi 
helyzetben, hatásosabban tudnak tevékenykedni a magyarság érdekében (pl. Badiny Jós Ferenc, 
Baráth Tibor, és még sok, sok hazafi). A sorsközösség vállalás, természetesen, fordítva is érthető - 
de szerintem ezt most nem érdemes fejtegetni.

"... mert kell a pásztor:" Itt is igazad van. Sajnos az elmúlt évszázadok alatt, az idegen hatalmak 
mindig legjobbjainkat ölték meg vagy távolították el. De bízzunk Boldogasszonyunkban. Most is 
vannak "pásztorok." De ahhoz hogy rájuk ismerjünk, tanulnunk kell. Meg kell ismernünk kilétünket, 
történelmünket, erkölcseinket, hovatartozásunkat, mert enélkül a "nyáj" nagyon könnyen a pásztor 
bőrbe bújt "farkast" követi. Mondhatnánk, a tanulás a "komondor." Farkast szagáról, fát 
gyümölcséről, szervezetet cselekedeteiről, vezért irányításáról, pásztort hovatartozásáról lehet 
megismerni.

Válasz 

Csak a lényegében, 2. rész
(Őszkatona, 2009.10.02 19:26) 

Amiben nem értek egyet veled:

"...olvasom a szidalmakat a zsidókról:" Az említett idézet a "Lelki, szellemi védekezés" cikkből 
ered. Tudom hogy, amikor idéz az ember, mindig meg van az összefüggés-hiány veszélye, de 
talán ha elolvasod a teljes cikket, rájössz hogy a védekezést a hazánkban tartózkodó faj gyűlölő 
zsidó-ideológiát terjesztő vagy gyakorló élősködő ellen tanácsolom, függetlenül attól hogy milyen 
ember-fajhoz vagy valláshoz tartozik. (Ha jól értem, te is ezt mondod később). A judaizmus pedig 
nem egy "hit" - legalábbis nem vallási szempontból - hanem egy élősködő ideológia. Az alantas 
gyakorló zsidó kivételével - aki hiszi a neki beadagolt dogmát - az általad "ciánistának" nevezettek 
"istene" a materializmus. Ők semmiféle ember fölötti lényben nem hisznek. Ezek nem 
"választanak" maguknak semmiféle "hitet" (vallást).

"...nem a zsidósággal van itt a legfőbb probléma." Erre talán Solymosi Eszter szülei, a tiszaeszlári 
lakosság, a teljes magyarság, sőt, a világ minden tisztességes embere már négy és fél ezer éve - 
és ma is, naponta - "de igen"-el válaszol. A zsidóság mind addig "probléma" marad amíg a kitalált 
gyáva, tömeg gyilkos Dávidokat bálványozza, s nem valódi bátor őseit - akik visszautasították 
Jeremiás faj gyűlölő judaizmusát (Jeremiás 44:16-19) - tekinti nemzeti hőseiknek.

Amit nem tudok: 

"...aki nem vett részt eme folyamatban (elég szűk a kör) miért szólja meg?" Igaz is, nem is. Igaz 
hogy nem tartozok ebbe a "szűk körbe" tehát csak kívülről látom. Mindenkinek csak sajátos távlata 
lehet. Neked is, honfitársam, az MVSZ-el kapcsolatban. A te távlatodat viszont csak te ismered. 
Nem tudom milyen az MSZ belül, de megígérem hogy tovább is tanulmányozni fogom hogy jobban 
megismerjem. Kérlek te is próbáld megnézni az MSZ-t kívülről, az MVSZ-t pedig belülről.

Záróban:

"bomlasztani mennyivel könnyebb, mint építeni:" Szintén távlat kérdés. "Vétkesek közt cinkos, aki 
néma" (Babits Mihály).

"...a népesség még alszik. így igen nehéz a dolgunk:" Ezen a honlapon - és máshol is - sok hazafi 
majd minden szabad idejét a tudás terjesztésére szánja. Téged is arra szeretnélek megkérni hogy 
arra építsünk amiben egyet értünk és hogy ne engedjünk a nézet eltéréseknek. Tisztelem 
hazafiasságodat, kérlek viszont tiszteld miénket is, még akkor is ha nem ugyan azon az úton 
akarjuk a magyar megmaradást bebiztosítani. Nem muszáj mindenben egyet érteni: Csak a 
lényegében.



Hazafias szeretettel,
Őszkatona

Válasz 

Erdélyi barátunknak
(....., 2009.10.01 09:53) 

Kedves Nagy József!
Először is üdvözöllek és örülök, hogy az elszakított területekről is van látogatója ezeknek az 
oldalaknak.
A (M)agyarok Szövetségéhez annyit mondanék, hogy rossz emberek, bűnözők mindig voltak, 
legfeljebb régen nem védte őket ennyire a törvény. A MSZ-ben is nyilván van ilyen, de a többség 
(több százezren is lehetnek) tisztességes, jószándékú ember, akit a talmudisták ügyesen 
megvezettek. Szerveznek nekik "népi" programokat, például hogyan kell sajtot vagy ványolt 
csergét készíteni, és így a sok önkéntes segítőn keresztül látszólag erősítik a nemzeti öntudatot és 
az összetartozást. Akik majd rájuk szavaznak, később döbbennek rá keserű szájízzel, hogy 
ugyanúgy jártak, mint azok, akik annak idején az MDF-re, a MIÉPre vagy a Fideszre szavaztak. 
Nesze semmi fogd meg jól. De addigra már csinálnak számukra egy új játékot. 
Aki nem akarja újra és újra bekapni a horgot, inkább nézzen szét a http://szkszcs.ning.com/ lapon, 
mert azok az emberek tényleg tesznek, és nem ökörsütést meg bazári bohócságokat rendeznek a 
népnek.
Minden jót Nektek József, Isten Áldjon!
.. 

Válasz 

Marosvasarhely (Erdelyorszag) 
(Nagy Jozsef, 2009.10.01 08:54) 

Lehetseges,h fere vagyunk vezetve !!!SZEMTANUJA
Voltam annak,h Marosvasarhelyen is,regi roman lejbe tobb milio lejt zsakman
yolt a M.SZ.a johiszemu hivekto,a Ludasutcai templomtol A Lelkesz Lorinc Istvan. 

Válasz 

"...érdekes módon szabotőrök..."
(Őszkatona, 2009.09.30 20:13) 

"A MVSZ ezen siralmas állapot miatt is fontosnak érzi, hogy a hallgató avagy hazudozó médiák és 
a béna törvényhozás helyett is a nemzet lelkiismerete szerint szólaljon meg, s tegyen meg jópár 
olyan intézkedést, amiről az állam (mint eddig vagyonáról, tekintélyéről, szavahihetőségéről) már 
lemondott. Patrubány Miklós elnöknek eddig már legalább két tucat bírósági perben kellett 
megjelennie az MVSZ-t ért sanda támadások miatt. Valamennyit megnyerte ! A liberális és 
szocialista sajtó felől érkező rágalmak kivédése sem könnyű, főleg annak tudatában, hogy annak 
idején nem ők, hanem a Fidesz többségű parlament vonta meg az MVSZ költségvetési 
támogatását, s jelenleg is adományokból, könyvkiadások bevételéből, irodák bérbeadásából tartja 
fenn magát, s az elnök fizetés nélkül (vállalkozása jövedelméből élve) végzi tevékenységét, szinte 
állandóan Budapesten, távol Kolozsvártól. Közben olyan gyanús ügyletek bonyolódnak , hogy az 
augusztusi ünnepi kongresszust és magyarságtudományi konferenciát kívülről úgy akarták 
megbuktatni, hogy az egyik pénzügyekben is felelős szervező "hirtelen" (felindultságból avagy 
baksisért?!) nem hajtotta végre a határozatokat. Időben történt leleplezése mentette meg a 
mintegy ezer résztvevő gazdag programjának sikeres lebonyolítását. Ezzel egyidőben érdekes 
módon szabotőrök, notórius feljelentgetők is megjelentek a színek, akik a sajtóban szokatlanul 
nagy teret kaptak, olyan újságokban, melyek a 70 éves MVSZ-ről vagy hallgattak, vagy pedig 
rágalmakat jelentettek meg" (Mihályi Molnár László). www.magtudin.org 



Válasz 

Finomítsunk
(hunicillin, 2009.09.30 11:53) 

A világ egy nagy tükör, amelyben a lélek önmagát látja tükröződni. Illetve önmaga árnyékát, de ne 
bonyolítsuk. Akinek a tükör nyakkendős majmokat láttat, az nyakkendős majmokat lát.
Az MVSZ létezése és működése szerintem egy kisebbfajta csoda. A "magyar" kormányok, élen a 
fidesz nevű képződménnyel, minden működési forrásától megfosztották és ezer módon próbálták 
ellehetetleníteni az MVSZ munkájukat. Őszinte elismerés illeti Patrubányi urat és társait, hogy 
mindezek ellenére sem adták fel és küzdenek a nemzet maradékáért.
A Vukics féle homokozópárt remek találmány, hiszen óvódás programjaikkal lekötik a jószándékú, 
de tájékozatlan nemzeti érzelmű (nem értelmű) emberek szabad vegyértékeit. Bár az MSz-ben 
már jópáran átlátnak a szitán, a többség jó magyar szokás szerint lecövekelt, s tudatállapotán már 
csak a bekövetkező tragédiák sorozata fog változtatni. Ezt a tapasztalatot majd felhasználhatják a 
következő inkarnációjukban, csak már nem magyarként, mert az már addigra nem fog szerepelni a 
választható lehetőségek palettáján.
Kedves Peti!
Ha nagyon szeretnél vitézkedni, szeretnék figyelmedbe ajánlani a tettek mezejére vezető utak 
közül egyet: http://szkszcs.ning.com illetve hamarosan eltűnő elődei, az eunyet.hu szksz.hu 
A tűz, ha már ég, gyorsan terjed. 

Válasz 

petivitez@gmail.com
(Petivitez, 2009.09.30 09:21) 

MVSZ? patrubányi ugyanaz a nyakkendős bohóc, mint a Parlamentben ülő cimborái. ugyanazon 
kutya kölke.
azért sem érdemes a világszövetségről beszélnünk, mert egyrészt először a saját portánkon kell 
rendet rakjunk, másrészt akik külföldön élnek nem igazán vállalnak sorsközösséget a medencében 
élőkkel.
elhiszem, hogy büszkék rá, hogy magyarok, ám mégis a jobb sors, az anyagi helyzet, vagy a 
jelenlegi klíma máshol élteti őket.
itt alant olvasom a szidalmakat a zsidókról...
ha valaki igazán tájékozott lenne, tudná: nem a zsidósággal van itt a legfőbb probléma. a 
háttérhatalom, mely a kormányokat vezérli választotta magának a zsidó hitet.
kilétét nem tudhatjuk, elterelő hadműveletként uszít a cigányra, zsidóra.
én személy szerint ciánistának nevezem őket.
hisz nem feltétlen hord sábeszdeklit aki lop, csal, hazudik.
a MSZ-re visszatérve: ha ezt is elkezdjük paranoid kétségeink végett bomlasztani, kiben fognak 
ezentúl az emberek hitet vetni? mert kell a pásztor, hisz a nép olyan, mint a birka. és a pásztoron 
múlik, hogy elkallódik, vagy meghízik-e a nyáj.
aki nem vett részt eme folyamatban (elég szűk a kör) miért szólja meg? ugyanis tudná, hogy 
mindössze 2-3 százezren jöttünk össze a pusztában. 
alkotmányozó nemzetgyűlést szerettünk volna, ahol a népesség 10 százalékára van szükség.
ez a népesség még alszik.
így igen nehéz a dolgunk.
"össze kell rakjuk a fát, mielőtt meggyújtjuk a tüzet."
(jelzem a magam nevében beszéltem. pont) 

Válasz 

Köd előttem köd utánnam, 1.rész
(Őszkatona, 2009.09.14 23:48) 

Honfitársak,



Előszó.

A Lelki, szellemi védekezés című rovatomban 
(http://www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/oszkatona-onvedelmi-tanacsai/4120) 
megpróbáltam fölhívni a magyarság figyelmét a társulás veszélyére. Aki nem akar küszködni az én 
gyenge magyar tudásommal - amit megértek - annak itt megismétlem a rovatom idevaló részét 
mert jelen pillanatban az MSZ-re vonatkozik:

Az esetleges társulásról csak annyit hogy a darázs védekező hálót is fon bőven - habár ez a téma 
nem ide tartozik. Ezt itt csak azért érdemes fölhozni hogy a hazafi egy kicsit tisztábban lássa 
családján, baráti körén kívüli esetleges társulása veszélyét. A pragmatikus történelem arra 
következtet hogy minden zsidó érdek-kör, tevékenység, próbálkozás, politikai párt létrehozásakor, 
vagy azt követően, a zsidóság egyben létrehoz egy vele párhuzamos öntámadást színlelő 
"ellenzék" érdek-kört, mozgalmat, vagy pártot, ugyan ott, vagy a világ másik végén. Ha egy valódi 
érdek-kör, mozgalom, vagy párt már létezik, akkor abba beszűrődik a zsidó fölforgató és belülről 
irányítja. Itt van példaként a kapitalizmus - kommunizmus, jobb oldal - bal oldal, ortodox - liberális; 
nagytőke - szakszervezet, császárság (Római Szent Birodalom) - bolsevik, földbirtokos - proletár; 
fegyver-kereskedés - béke-mozgalom; környezet-szennyező - környezet-védő; cionista - 
antiszemita, stb. Mindegyik darázsnak két szárnya van. A kellő időben az ellenzéket színlelő 
társaság maga köré csábítja a valódi de tudatlan ellenzéket és tévhitével megbénítja annak 
ellenálló képességét.

Ha egy hazafit fölháborít a zsidóság viselkedése, biztos lehet hogy megtalálja pont azt az 
"ellenzék" érdekkört, mozgalmat vagy politikai pártot ahol majd "őt megértik és harcolni fognak 
érte." Megnyugodva megy haza gondolván hogy majd a vele együtt érző társai fogják képviselni 
érdekeit. Tévhitére csak akkor jön rá amikor az "érdekét képviselő" érdek-körről, mozgalomról vagy 
pártról kiderül hogy elárulta. Ezért nagyon nagy óvatossággal közelítse meg a hazafi a politikai 
mozgalmakat, pártokat. Különösen vigyázzon ha egy párt pont azt hirdeti amit az ember egy 
megadott politikai korszakban hallani akar. Gyakorolja szavazási jogát minden alkalommal, de, ha 
érdekli egy bizonyos társaság, tanulmányozza egy ideig. Nyomozza ki alapítója, pénzelője, 
támogatója, igazgatója, tisztviselői múltját, kapcsolatait, más társaságbeli esetleges tiszt-viseletét, 
tevékenységét. Ne azt figyelje hogy a társaság mit hirdet hanem azt hogy mit cselekszik. 
Gondolkozzon. Talál-e valamit ami nem stimmel? Ha valami furcsának tűnik, az legtöbb esetben 
büdös is. Ha valami nem tűnik ésszerűnek vagy eltér az emberi természettől; ha a tevékenységek 
ellentmondanak a hirdetéseknek; ha a társaság ellensége csak lármázik de semmit sem tesz 
ellene; ha lassan eltávolodik eredeti céljától; vagy ha megfoghatatlan de rossz érzést kelt, ez 
általában mind figyelmeztetést jelent.

folytatom... 

Válasz 

Köd előttem köd utánnam, 2.rész
(Őszkatona, 2009.09.14 23:47) 

Ez az előszó után, rá szeretnék térni Zoli barátom "ködösítésnek" nevezett témájára. Szerinte, "a 
jóhiszemű honfitársainkat vezetik bele a mind sűrűbb ködbe." Ezt az észlelést szeretném egy kicsit 
továbbfejleszteni.

Aki ismeretlen környéken a ködben gyüszmékel, könnyen belefulladhat az ingoványba. Tehát az 
okos ember ilyenkor megáll. A kérdés, hogy meddig álldogál? Amíg kitisztul a köd? Amíg a 
szúnyogok minden csöpp vérét kiszívják? Amíg éhen nem hal? Vagy talán addig amíg valaki ki 
nem menti onnan? Ezek vagy hasonló választékok mind a teljes megbénuláshoz vezetnek. Ezért 
olyan fontos egy elnyomó hatalomnak a ködösítés: Egy megbénult társadalom nem veszélyezteti a 
hatalmat. 



De mi mást tehetünk? Máshol már említettem 
(http://www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/oszkatona-onvedelmi-tanacsai/4162) hogy jobb 
kitörni a beszorulásból és rossz irányba menni mint lemondani a vezérlésről és a körülményekre 
bízni működésünk folyamatát. De aki vakmerően nekivág az ingoványnak, életét a szerencsére 
bízza. Ha szerencsés, életben marad és kikeveredik az ingoványból. Ha nem, hamarabb hal meg 
mintha helyben maradna. Tehát okos dolog-e a vakmerőség? Az említett kitörés nem 
vakmerőséget jelent, hanem egy kitervezett, célszerű cselekedet.

A kitervezett célszerű cselekedet változatainak nincs határa. Ahány helyzet, ahány ember, annyi 
variáció. De az ésszerű eljárás minden esetben ugyanaz: Azonosítani a helyzet kulcs elemeit és 
csak azok jelentőségét tisztázni. Minden helyzetet föl lehet becsülni egy maroknyi - soha sem több 
mint 10 - kulcs elem megismerésével. 
(http://www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/oszkatona-onvedelmi-tanacsai/4155). Aki ezt a 
tanácsot magáévá teszi, nem próbálja megérteni a káoszt, nem törődik a "mocsárral", hanem csak 
a szilárd, kemény földet keresi meg, biztosítja be annak alkalmasságát a rálépésre, és azokra 
lépked. 

folytatom... 

Válasz 

Köd előttem köd utánnam, 3.rész
(Őszkatona, 2009.09.14 23:46) 

Az MSZ ingoványban ezen kulcs elemek egyike - amit tisztáznunk kell - a hirdetett cél és a 
cselekedetek között lévő különbség. Ha a cselekedetek lényegükben ellentmondanak a hirdetett 
célnak, akkor vagy megváltozott a cél, vagy sohasem volt igazi. Az az MSZ cselekedetei pedig 
lényegükben ellentmondanak hirdetett céljuknak. Itt egy példa: 

Az MSZ a következőt hirdeti: "Nemzetegyesítés. A magyar nemzetnek mindenki tagja, aki 
magyarnak vallja magát, függetlenül lakhelyétől, és részére a magyar állampolgárságot &#8211; 
később meghatározandó feltételek szerint &#8211; meg kell adni. Az elszakított nemzetrészek 
képviselőinek bevonása a nemzetet alapvetően érintő döntésekbe" 
(http://www.magyarokszovetsege.hu/content/celjaink).

Evvel a "céllal" ellentétében, "Vukics úrék nem támogatták az MVSZ irányításával nemzeti 
összefogással létrejött tüntetést az Alkotmánybíróság előtt ("Sátán, el a kezekkel a Szent 
Koronától"). Sem a tervezett második népszavazási kezdeményezést a külhoni magyarok magyar 
állampolgársága visszaadásának ügyében. Pedig a két szervezet között folytatott hivatalos 
megbeszélésen kérték hogy segítsék az MVSZ-t ha az Alkotmánybíróság zöld utat biztosít, s 
beindul az aláírásgyüjtés a magyar állampolgársági népszavazásért. Ezt akkor Vukics Ferenc 
elutasította" (Vitéz Hompoth Zoltán, Nagy mellénnyel, kis subával... Affér a régióülésen). 

Ez csak egy példája az MSZ vezérkar félremagyarázhatatlan viselkedésének, azaz, cselekedet 
sorozatának. Ennek ellenére, az MSZ még ez után is a fönt említett "céljaink" szövegét trombitálja. 
Ez, itt szárazföld, honfitársak. Megtaláltuk a keresett sziklát, azt a tudást amire számíthatunk, 
amire nyugodtan "ráléphetünk": az MSZ-t irányító hatalom hazudik.

Az MSZ a jelenlegi, nyilvánosan nemzetellenes, hatalomnál sokkal veszélyesebb mert, amint azt 
Botos László is kimondja, "Trójai Falóként" akar behatni a magyarság szívébe, azaz, belülről 
akarja megbénítani a nemzetet.

Hazafias szeretettel,
Őszkatona 

Válasz 



willis tower tovetol
(majmocska, 2009.09.14 10:44) 

vigyazni a gerinctelen jellemtelen kufarokkal akik felre akarjak vezetni mar megint a johiszemu 
bekes Magyarsagot. , be bujnak az ember bore ala is. forgattyak a loden kabatot sunyi az a 
mosojgos eltorzult gatlastalan fajzat, valaki mondta mar "vigyazz a gondorhajhuakkal. a 
hatterhatalom szivatna a magyar nepet behalozta mar iket 
Vajon miert van az hogy a becsuletes emberekkel a Magyargardaval nem ohajtanak 
koperalni!???? 

Válasz 

Oka van a csendnek
(hunicillin, 2009.09.14 09:32) 

A Magyarok Szövetségéről ugyanúgy nem lehet általában nyilatkozni, mint más gyűjtőfogalomról, 
pl. a magyarokról sem. Rengeteg jó szándékú magyar ember dolgozik és hoz létre értékes 
dolgokat az MSZ-én belül, de mint minden felülről létrehozott kezdeményezés, vezető szinten ez is 
tele van a darázs ügynökeivel, vagy bérenceivel.
Ez teljesen egyértelmű, a csend tehát nem véletlen. 
Az irány, az ideológia csak a Szent Korona mázával lett bekenve, de aki olvassa az eunyet.hu -t, 
saját maga is kisakkozhatja, hogy minimum egy kakukktojás van ebben a magyar fiókáknak szánt 
fészekben. 

Válasz 
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