(Istvan, 2010. 11. 30. 04:41)
(sound, 2010.12.02 15:05)
Én kérek elnézést, amennyiben személyesnek érezhető volt a bejegyzésem.
Én csak általános megfigyeléseimet írtam le ezzel kapcsolatban, melyeket viszont tapasztalataim
támasztanak alá. A lényege, hogy körök, csoportok kialakulás és összetartása sem megvetendő,
de ez még nem kapcsolja össze őket egy nagyobb rendszerbe, ezáltal belterjessége miatt egy idő
után ezek a kezdeményezések elhalnak, vagy bennfentessé, vagyis nem befogadóvá válnak
Az összetartó alapokat kell lejjebb keresni, de nem feledve a minőség követelményét sem. Minden
rendszer és közösség akkor kezd lebomlani, amikor megalkuvást, kihágást enged meg tagjai
között, vagy akarattal akar bővülni és kifelé nyitni, tehát oly mértékben hígítja fel önmagát, melyet
már "beszoktatni" sem, s uralni sem képes egy idő után. Egy tiszta, minőségi és értéket képviselő
szervezetnek nem kell reklám, mert jövendőbeli tagjai előre készülnek, hogy abba felvételt
kapjanak.
Nem éltem külföldön, elég volt itthon is. :)
Viszont videónak megfelelő a memóriám, s bizony még láttam és hallottam olyan dolgokat, aminek
tudója lehetek. Ez az egyik.
A másik, pedig, hogy paraszt őseim vérének észjárása felülbírálták mindíg az nemes vérű őseim
tudását, s viszont, így egységben áll minden önmagamban.
Tapasztalaimat szívesen megosztom másokkal. Számomra is megoldásra vezetés mellett, kell
fusson a jövő felé az út.
Van már egy megkezdett "Hogyan csinálták régen?" menü. Azonban ne feledjük, hogy a mai
emberek sok mindent nem vesznek már oly természetesnek, mint ahogyan talán, pl. én élek, s
nem mindenkinek azonosak az életkörülményei sem, hisz vegyük mindjárt, hogy városban, vagy
falun él valaki, s ott is melyik táján országunknak.
A szegénység fogalmát és a nyomort, valamint az ellehetetlenülést én azért szétválogatnám, mert
ki kihez mérten szegény, s milyen vágyainak maximuma? Mi a szegénység fogalma? Ez nem
egyértelmű.
Az utolsó mondatod kissé félreérthető:
"Ez meg az en velemenyem; a szegenyseget alulrol felfele,az erkolcsosseget meg felulrol lefele
kellene vizsgalni a nemzetben."
Szerintem meg fordítva. S bármelyik is van többségben, ahhoz viszonyítani, és húzni felfelé, illetve
a megfelelő helyére a többit.
Mert ugyanis nagyon felkapott mostanában két mondás, hogy "minden, mindennel összefügg",
valamint "minden magyar, minden magyarért felelős".
Én meg azt mondom, "ki választott, azt abban kell hagyni, míg maga abból nem indul kifelé",
illetve, "ki változást nem tűr életének folyásában, sorsában, mért kér segítséget mástól sorsának
megváltoztatására?". E kettőtől el kell tekinteni, akkor is ha nemzettag.
Jót erőszakkal senkivel nem tehetünk, de ha meg jót teszünk más akarata ellenére, rosszat
teszünk neki vele.
Ha túlélést akarunk tanulni, ne álmodjunk királyi életmódról!
Válasz
kapaszkodjunk!
(Istvan, 2010.11.30 04:41)
Elnezest sound!
Megoldaskent probaltam leirni a mondanivalomat es politikat,vallast en sem tartom
celravezetonek.

Ugy velem a gondot meg lejjebrol kellene kezdeni megvizsgalni!
Te,valoszinuleg egy a sok kozul vagy akiket ugy hivnak "eletmuveszek".
Negy eve a semmibol!Ez igen!
Vannak tulelesi tapasztalataid.Azt hiszem sokan orulnenek egy par jo otletnek! Oszd meg
velunk,hacsak nem szegyenlos?Inkognito?
Valoszinunek tartom,hogy eltoltottel egy par evet kulfoldon es onnan a megfigyeleseid.
Kerlek,ha vannak pozitiv,epito jellegu torteneteid vagy elkepzeleseid ird le!
A megoldason lovagoljunk,ne a problemakon.
Kulonfelekeppen tudjak az emberek eloadni,hogy milyen szegenyek es lehet kozben meg 10-20
milla ott fekszik a bankban vagy ingatlanban meg tobb stb.Es ha osszetalalkozik egy tenyleg
szegeny/lehet az bar muvelt is/ugy huz el,mint a budosseg. A szegenyseg relativ.Idezek a vegere
egy jo mondast:
"Az a szegeny ember,aki szegeny is akar maradni!"
Ez meg az en velemenyem; a szegenyseget alulrol felfele,az erkolcsosseget meg felulrol lefele
kellene vizsgalni a nemzetben.
Válasz
Javítás
(sound, 2010.11.28 21:39)
Bocsánat, egyszerre kétféle képen akartam kifejezni ugyanazt.
Negyedik mondatom, másod fele:
..gátja az egymáson segítésnek is.
Válasz
Jelen vagy jövő
(sound, 2010.11.28 21:35)
Az eredeti cikktől eltérővé vált kissé a hozzászólások mondanivalója, de mégis egy körül forog.
4 éve élek a semmiből. De tényleg a semmiből. Semmilyen szociális rendszerben sem vagyok
benne. Van egy-két túlélési tapasztalatom.
A legnagyobb hiba a hasonló élethelyzetekben a szégyenlősség, de nemzeti szinteken pedig a
inkognitó megtartása. És ez utóbbi gátja a folyamatok felszámolásának is, és az egymáson segítés
lehetetlenségének is.
Sokan magukban gyötrődnek, de nem indulnak semerre.
A másik nagy hiba, hogy nem a nemzeti alapokra, hanem a politikai vagy a vallási hovatartozás
alapján akarnak építkezni új rendszerekbe az emberek.
Ezen most nem azt kell érteni, amit érteni kell, s nem mást.
Magyar erkölcs szerinti szerződésekben kell gondolkodni, hogy ezek az akadályok eltünhessenek.
Az ősi magyarok között sokféle irányzat és vallás volt jelen, de egységesek voltak a mindenkori
jelenben az igaz szerződések miatt, melyeket egymásközt kötöttek és kötelezettek voltak betartani
is. Ellenkező esetben természetesen, nem is ágálhattak annak következményei ellen sem.
Válasz
Istvan
(kapaszkodjuk!, 2010.11.27 00:37)
Orulok Nektek Nemesszivuek!
Azon gondolkodom,hogy osszehozok egy jopar kreativ ,magyarerzelmu,kornyekem beli,ja es
persze minnel optimistabb joembert.
Azzal a cellal,hogy osszefogjunk annak erdekeben,mikeppen tudnank egymas
tudasat,ismeretseget kamatoztatni,a legkevesebb anyagi raforditassal.Ehhez kesz kivitelezheto

megoldasokra lenne szukseg.Energetikai,epiteszeti stb.,amivel egymast segitenenk a kedvezobb
eletkorulmenyekhez.Szivesen vennem a segito hozzaszolasokat es szivesen megosztonam a
tulajdonomban levo HHO berendezesem/autoba valo/
tanulmanyozasat cserebe.
Udvozlettel a "Zolduzlet"erdekeben: Pista
Válasz
a régi
(Nemadtamfel, 2010.11.26 21:42)
Kedves Barátaim!
Köszönöm a kedvességet és a segítő szavakat! Erőt merítettem belőlük, s lassanként felveszem a
régi fordulatszámot. Aztán majd emelni fogom, ha a helyzet azt kívánja. Még egyszer köszönöm!
Szívesen közzé teszem, amit tudok a helyi pénzről, mint közpénzről, és István kérésének is
szívesen eleget teszek energetikai jellegű érdeklődésének, kérdéseinek megválaszolásával, ha
Zoltán kereteket ad nekem mind ehhez. Akár a közvetlen kapcsolatra is nyitott vagyok magyar
honfitársaimmal.
Egyébként az Alföldről származom a Tisza mellől, de Borsod említésekor is megdobban a szívem.
Az Aggteleki Karsztvidék a szerelmeim közé tartozik. Egy ideje még eggyel több okom van a
szívdobbanásra!
Válasz
Sőt.
(Őszkatona, 2010.11.26 06:52)
Kedves Pista,
Egyáltalán. Sőt. Jelenleg a magyarságközpontú Miskolci Bölcsész Egyesület lobogója alatt
gyülekezik a hazafias magyar értelmiség legkiválóbb tehetsége. Nem véletlenül üldözi őket a
kormány. www.miskolcibolcseszegyesulet.hu
Válasz
kapaszkodjunk!
(Istvan, 2010.11.25 22:52)
Remelem nem mindenki irtozik a miskolciaktol vagy borsodiaktol? Sajnos a kerdes azert all,mert
katonaviseletes koromban is erosen erzekeltette velunk a szazadparancsnok Bp.-en/Budakeszi
laktanya/,hogy mi borsodiak /keletiek,rabszolgak/alabbvalobbak vagyunk,mint a nyugati oldal.
Sajnos Budahazy is tett egy olyan kijelentest,hogy a cigokat elkoltoztetne Borsodba.Na itt szakadt
meg a szimpatiam vele!Fogalma sincs mi van itt es kik elnek ezen a kornyeken!Nem
csodalom,hogy Vona Gabor nem sok idot pazarol ra!Jo a srac csak eleg veszelyes a sajat
kornyezetere is.Ernie kellene!
Ezt az egeszet csak azert irtam,mert nem nagyon jon valasz a kerdeseimre.Csak nem azert,mert
"szegeny korzet"?
Megerne egy vitat ez a tema is,mert a csehek szlovakok peldajat ugye nem akarjuk kovetni!
Persze meg Erdelyt csatoljuk vissza.
Válasz
Fehérvár
(Éva , 2010.11.25 14:18)

Van már több helyi pénz is az országban.
Vannak un. cserekörök is, ha jól emlékszem a nevére: Pilis Cserekör, ahol az itt említett un. bartel
kereskefelem működik. Úgy tudom két benn lévő tag ajánlásával lehet bejutni.
Ezekben van egyelőre a menekülési lehetőség. Az biztos, hogy nem biztosít olyan rohanó tempót,
mint amilyen ez a mai szennyes világ, ám ráébreszt az emberi kapcsolatok újbóli igényére,
egymásre való odafigyelésére, és nem utolsó sorban a természetes dolgok iránti ragaszkodásra.
Kíméli a természetet, a környezetet, nem kizsákmányoló-pusztító "termelést" folytat. Megtanít arra,
hogy nem a mindenáron való profit(pénz) hajszolás az élet, hanem az valami egészen más..........
Válasz
kapaszkodjunk!
(Istvan , 2010.11.25 02:58)
Az energetika erdekelne engem is tobbedmagammal.Milyen informacios lehetosegeket tudtok?
Kivel ,kikkel lehet felvenni a kapcsolatot?Szeretnem Miskolcon a kreativ embereket osszefogni es
a tettek mezejere lepni!
Szerintem a kozos penz bevezetese nagyszeru dolog,de az elejen lehet konnyebb lenne a
barterezes.Vagy es a munkamegosztas.Egyenlore kiiktattni a penzt,mert az csak bajt hoz a
fejunkre.Sokan azt mondjak ;penz nelkul nem lehet,szerintem meg tovabb kellene lepni es
gondolkodni,hogyan is lehet.Legalabbis kisebb kozossegi szinten.
Szeretettel illesztem ezt a videot,idekapcsolodik:
http://tisztahangok.wordpress.com/vedd-ki-a-reszed-sajat-filmunk/
Udv.;Pista
Válasz
Nem adhatjuk fel!
(Házisárkány, 2010.11.24 16:25)
Nem engedhetjük meg magunknak! Már a gyerekeink miatt sem. Hamarosan nálunk is bizonytalan
lesz még az is, hogy Titeket elérjelek. Úgy látszik -ha így megy tovább- már csak néhány hónap.
Már mondtam a páromnak, hogy az internetet mondom fel utoljára.
Amíg helyi szinteken sem indul meg a változás -amire nemrég lett volna lehetőség- valóban rossz
irányt vesz a jövőnk.
Amíg erkölcstelen, hazug, de írhatnám, hogy bűnözőket tolnak pozíciókba addig sok jót nem
remélhetünk.
Amíg ilyen szaporulattal bírnak egyes népcsoportok kishazánkban és ilyen mértékű előnyökhöz
juthatnak a magyarokkal szemben, nekünk megint behavazott.
Ha egy hátrányos munkaerőpiacokkal bíró településen csak nekik adnak lehetőséget a
megélhetéshez, szintén rossz a helyzet.
Amíg azoknak akik gondolkodnak és véleményt folrmálnak -persze ami nem azonos a pozícióban
levőkével- elvesznek minden esélyt és reményt kimondatlanul széttárt karokkal, addig még mindig
csak rosszra számíthatunk.
Ameddig az érvényesül aki jojó szerűen csak bólógat hosszú nyelvvel, és sunyi módon cselekszi szintén rossz a helyzetünk.
Sajnos azt sem veszik észre, hogy ez hosszú távon nekik sem vezet semmi jóra, sokáig nem
tartható fenn, és minél tovább lebegtetik ezt a világot, annál nagyobb kárt okoznak.
Nekem nagyon sok erőt ad a kitartáshoz, hogy látom, nem vagyok egyedül. Látom, hogy valami
megindult és ha lassan is, de fog változni. Nevezhetjük bárminek a változást, de MÁR csak JÓ
lesz...!
Köszönöm, hogy vagytok!
Isten adjon még erőt, kitartást és még több embert is hozzá!
Válasz

nagyon sokan vagyunk már
(én sem adom fel, 2010.11.24 11:45)
Kedves Sorstársam!
Én is hasonló helyzetben vagyok már évek óta.
Teljes kilátástalanság,sikertelenség és kudarc a részem. Minden szavadat úgy olvastam, mintha
én írtam volna. Az a helyzet, hogy sehova nem veszik fel azt az embert, aki gondolkodik és félti a
nemzetét. Ide bábuk kellenek, akiket lehet irányítani és ugráltatni. Előlük minden információt el kell
zárni, nehogy rájöjjön a lényegre. Persze így is tudjuk mi történik az országban. Szerintem már túl
vagyunk az utolsó lehetőségen is, amikor még vissza lehetett volna állítani valamit a tisztességből,
a hazaszeretetből, a szolidaritásból...Ma már csak együtt élünk ebben a hazában, de nem
egymásért és nincsenek már közös céljaink. "Itt egy nemzet süllyed el..." - valóban. És emiatt fáj a
szívem és szomorú vagyok, miközben harcot folytatok a mindennapi kenyérért.Arról nem beszélve,
hogy semmiféle nyugdíjunk sem lesz. A népirtás modern változatában élünk. Ezen a helyzeten
csak gyökeres változtatással lehetne változtatni, az pedig polgárháborúhoz vezetne, tehát még a
gondolatát is elvetem. Így aztán marad az apátia és a reménytelenség. Tényleg nem tudom van-e
még egyáltalán értelme a jövőn gondolkozni, amikor már a jelen sem létezik...
Csak a csodákban hihetünk.
Üdv!
Válasz
Mi sem
(Őszkatona, 2010.11.24 07:27)
Hogyan, mivel tudunk segíteni?
Válasz

