
Éva
(Szfvár, 2011.01.15 13:28) 

Nincs végünk! Ne izguljatok! Soha nem is lesz végünk! Legyetek bátrak, öntudatosak, igaz 
magyarok!
Ez, ami ebben a szerződésben van, csak írásban rögzítette azt, amit titokban eddig is műveltek! 
Kiárusítottak minket, nincs szabad akaratunk, szabad döntésünk, saját pénzünk...stb...stb.
Mindezek nem mai keletű dolgok! Csak mivel ébredezünk, és a világháló is lehetővé teszi a 
széleskörű ismeretek megszerzését, azt gondoljuk hirtelen, hogy ez új! Pedig nem az!
Eljött az idő, hogy ősi alkotmányunk alapján fogadjuk el a ránk vonatkozó törvényeket, és 
követeljük jogainkat! Az ősi alkotmány a Szent Korona Alkotmány ma is hatályos, csak működését 
törvénytelenül akadályozzák a '49/XX-as sztálini alkotmánynak hazudott tákolmánnyal! És ma is 
annak alapján akar a kormány "újalkotmányozni"! Tehát mit jelent ez? Az, hogy marad a sztálini 
XX-as, csak egy kicsit átboronáljuk, hogy azt higgye az ostoba nép, hogy ez valami más lesz!

Válasz 

közvélemény büntetés!
(Petivitez, 2011.01.15 13:12) 

követelem a közvélemény büntetést!!!
miszerint a nemzetárulók nevét mindig, mindenhol kis betűvel vési le minden magyar ember! 

Válasz 

most van végünk....
(Egy Magyar, 2011.01.14 11:14) 

Ha eddig még nem lett volna nyilvánvaló mindenkinek, hogy legázolnak bennünket, akkor idézek 
ebből a "törvényből":
43. cikk
Módszerek és módozatok
A gazdasági együttmőködés különösen az alábbiak által valósul meg:
13
a) a Felek közötti rendszeres gazdasági párbeszéd, amely kiterjed a gazdaságpolitika minden
területére és különösen az adópolitikára, a fizetésimérleg- és monetáris politikára, és fokozza
a gazdaságpolitikával foglalkozó hatóságok közötti szoros együttmőködést a saját
illetékességi területükön, a Társulási Tanácsban, vagy a Társulási Tanács által megjelölt
bármely egyéb fórumon;
b) információk és elképzelések rendszeres cseréje az együttmőködés minden területén,
beleértve a tisztségvisel&#305;k és szakért&#305;k találkozóit;
c) tanácsadás, szakértelem átadása és képzés;
d) együttes fellépések, például szemináriumok és munkaértekezletek megvalósítása;
Számomra ennyi bőven elég!
Remélem felébredünk VÉGRE!!!! 

Válasz 

Meseország
(Háry János, 2011.01.13 13:56) 

Ez az E.U.is egy fura szerzet.Utályák a cigányokat,mi több Franciaország,Olaszország drákoi 
intézkedéseket is foganatosit ellenük,miközben Magyarország korifeusai kézzel-lábbal tiltakoznak 
még a cigánybünözés szó használata ellen is.Nem gondolya Orbán Viktor hogy kezd gyanusá 
válni ami a származását illeti?Ráadásul egy fél évig öúrassága lesz a telyhatalmú fönöke az E.U.-
nak az elkövetkezö félévre.Otthon meg tomból a cigánybünözés! 



Válasz 
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