
Álszent 
(szisz, 2011.06.20 14:10) 

Az igazság az, hogy nagyon régóta semmibe veszem első királyunk, álszent (nagybetűt nem 
érdemel) istván tevékenységét. Megdöbbentő, hogy a hit nevében irtotta a honfoglaló magyarokat. 
Neki köszönhetően -szerintem- alig 2 % lehet az igazi magyarok aránya.
ÉN kitoloncoltatnám az összes, ide nem valót az országból. Tudom, ez már kirekesztés hatálya, de 
nincs itt semmi keresnivalójuk addig, amíg mi, magyarok ilyen bajban vagyunk. 

Válasz 

pártokról
(nyilas, 2011.05.09 23:02) 

Vegyük elő a történelemkönyveket és nézzük meg, mikor jelentek meg a modern parlamenti 
pártok? 
- Bizony, az angol polgári forradalomban, az 1640-es évek után. 
Kiknek a forradalma volt ez?
- Mint a nevében van, polgároké volt.
Kik voltak a polgárok?
- Hát nem a nemesek és nem a parasztok, hanem a feltörekvő gyárosok és bankárok.
Mikor terjedtek el a politikai pártok az egyes országokban? 
- A polgári átalakulásuk előestéjén.
Mit is jelent ez a megállapítás?
- Azt, hogy az átalakulásban érdekelt erők alakították meg a pártokat.
Akkor kiknek az érdekeit képviselik azóta is?
- ??? De vannak munkáspártok is.
Mióta vannak munkások?
- Az angol polgári átalakulás óta.
Lehet, hogy a munkáspártokat is a polgári pártok mögött álló erők szervezték?
- Hát, ez bizony nagyon valószínű.
Mit jelenthet ez a gyakorlatban?
- Hogy minden párt mögött ugyanaz az erő áll? Ez nem lehet igaz, hiszen álllandóan veszekednek.
Csak azért, hogy TE ne vedd észre, hogy egy követ fújnak. 

Válasz 

Re: pártokról
(nyilas, 2011.05.09 23:06) 

Az utolsó mondat helyesen: 
Csak azért, mert ott sem tudja mindenki, hogy ugyanaz az erő hívta életre mindet. Ezért tudnak 
hitelesen veszekedni.

Válasz 

Re: pártokról
(Szanyi János, 2011.05.12 21:12) 

Ez így igaz! 

Válasz 

Re: pártokról
(HALI, 2011.05.12 21:19) 

A Parlamentben radikálisan civakodnak a színfalak mögött meg jót röhögnek,hogxy jól átvágtuk 



ezeket a hülye magyarokat.Együtt mennek vadászni gabi gabi parti csajozni fiúzni stb! 

Válasz 

Népünk megmaradásához
(Törpapa, 2011.05.10 21:41) 

Néha elgondolkodom, akar-e ez a nép megmaradni, vagy mi, pár tízezres kisebbség akarjuk 
szegényekre "ráerőltetni" a megmaradást.

A magyarok, de általában a fehér emberek többsége egy olyan háborút veszített el, amelyről nem 
is sejtette, hogy zajlik. A tudat manipulációja már olyan szintre ért, hogy annak még az ismert 
vonatkozásai is hihetetlenek egy átlagember számára. (néhány idevágó cikk a kataklizma.info -n 
május)
A zsarnokság legmagasabb szintje a mai társadalmakban már régen nem a szükségállapot, 
hanem a tudat pszichológiai manipulációja. Ennek révén a valóságot úgy határozzák meg a benne 
élők számára, hogy azok észre sem veszik, hogy börtönben vannak. Még azt sem veszik észre, 
hogy van valami azon a valóságon kívül is, amelyben ők léteznek. (Barbara Marziniak - 
Hajnalhozók)
Az élet túl értékes ahhoz, hogy ne áldozzuk fel nemes célokra. Ezért szomorú, hogy az egykor 
nemes nemzetünkből szellemi zombikat faragtak, akik a föld trágyázásán kívül más maradandót 
nem alkotnak életük során.

Ahogyan egy drogost vagy egy számítógép függőt nem lehet észérvekkel és szavakkal 
meggyőzni, úgy alvó nemzettestvéreinket sem - hiába ezek a gyönyörű levelek. 

Válasz 

kispipin50
(kérdés, 2011.05.09 13:22) 

Legyen szabad megkérdeznem,hogy miért nyert a Fidesz ilyen nagy arányban?
Miért nem szavazott ellenük több ember? És kinek kellett volna győzni a választásokon?
Érdekes,hogy a hazaáruló GYF nem hibás semmiben,csak egyedül OV??? 

Válasz 

Re: kispipin50
(Szanyi János, 2011.05.09 14:30) 

Aki Magyarországnak jót akar az nem pártokban nem ezekben a pártokban kell gondolkozni mert 
ezeknek mind egy a célja a Magyar nép leigázása.Aki a Parlamentbe bekerül az eladta lelkét az 
ördögnek és nem a magyar nép érdekeit képviseli.(Bildrberg csoport Martonyi János is tagja)Aki 
zsidó az zsidó mindegy,hogy milyen pártnak a tagja mindegyiknek közös a célja.A zsidók és a 
cigányoknak is van azon része akik nem tudják,hogy mire használják fel őket a Magyar nép ellen! 

Válasz 

HEGEDŰSNÉ ENIKŐ LEVELE és ehhez fűzött V. Szabolcs gondlatok. 
(Szanyi János, 2011.05.09 11:53) 

Egyetértek ez így igaz! 

Válasz 

Re: HEGEDŰSNÉ ENIKŐ LEVELE és ehhez fűzött V. Szabolcs gondlatok. 
(Szanyi János, 2011.05.09 14:18) 



Mindenki hibás akik a módszerváltást megcsinálták. Az Európai Unió nem Magyarország érdekeit 
képviseli.Mindegyik pártnak megvolt a szerepe ebben a mókuskerékben.Szemben a maffiával 
avagy olajozott viszonyok 2007 Part 4 
http://www.youtube.com/watch?v=eO5JVBY7zLQ&feature=related Ebben is benne volt az összes 
párt kivétel nélkül.http://hu.metapedia.org/wiki/Zsid%C3%B3k_a_magyar_k%C3%B6z
%C3%A9letben#E%3Cbr%20/%3E 

Válasz 
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