
ore49,@citromail.hu
(Óré Lajos, 2011.05.15 22:23) 

Kedves Zoltán
Nagy örömmel olvastam a hozzám elküldött válaszodat és őszintén örülök annak is, hogy egy 
olyan olvasó közösség találkozott össze. Akik értik a magyar létet.
Kedves magyar testvéreim.
Most engedjétek meg, hogy ezen az úton szóljak hozzátok.
Sok magyar ember keresi Isten segítő jóságát és szeretetét! De azt csak nagyon kevesen tudjuk, 
hogy ez a segítés Istentől miért késik. Vagy legalább is, ennek a látását érzik azok! Akik a magyart 
bántani akarják.
Van egy nagy titok!? Ami az emberi értést zár alatt tartja!
Ez a titok le van írva a "Teremtés könyvében"! Csak senki sem akarja ezt megérteni. Mert azt 
tanítják, hogy az ember "Bűnbe esett"!
Pedig az ember "Ott" és "Akkor"! Csak, megkapta Istenétől a "Szabad akaratot" amellyel 
lehetőséget kapott, itt a földi életében megtapasztalni a "Teremtést"! Ez a földi értetlenségnek 
alapja!
Ha ezen eltudnának az emberek gondolkodni! Nagyon hamar megtudna fordulni a földi lét értése 
és tartalma..
Ilyen és hasonló gondolatoknak egyeztetésére kérek mindenkit aki érdeklődik egy szebb, emberibb 
jövőnek életre keltéséről.
Tisztelettel és testvéri szeretettel Óré Lajos. A szeretet Őre.

Válasz 

drbenegabor@gmail.com
(drbenegabor, 2011.05.14 08:59) 

Kedves Zoltán!

Ami történt azt bizonyítja, hogy jól végzed a nemzetépítő munkát.
Nekem havonta egyszer újra kell telepítttetnem a gépemet, pedig nagyon jó védelme van a 
rendszeremnek.
A barátom - aki profi programozó - csak első alkalmmal csodálkozott, azóta kérés nélkül jön hó 
elején és veregeti a vállamat a következő szöveggel: Tudod ez nekem is is kihívás, mert a 
legprofibb hakkerek dolgoznak "neked"!

Véletlenek tehát nincsenek, de ők tudják legjobban, mitől (vagy kitől) kell félniük. Hiszen az 
egyetlen ellenfele a jelen törvénytelen közhatalom bitorlóinak az a tudás, amely visszaadja az 
alkotmányos jogtudátát a nemzet tagjainak. Örülök, hogy nem nagyobb kár ért, s annak is, hogy: 
nem adod fel!

Honfiúi szeretettel: Bene Gábor S. 

Válasz 

Re: drbenegabor@gmail.com
(anikogyorgyi, 2011.05.14 13:04) 

Na akkor, sorjában, nem kell FÉLNI semmitől, minden fél-elem magában hordozza a fél - elem 
....az egésszel kell foglalkozni !
Ha valaki fél, bevonzza fél-elem tárgyát, bármi is az !
Mitől kell félni ?
Mit tehetnek Velünk ?
Mit vehetnek el ?
A Nemzet Tudatunkat ? SOHA, SOHA !!!
Az értékeinket ? Kinek mi az érték ...



A Mi Drága ZOLINK, megtette, amit meg kellett tenni, ezt nem részletezném, meglátjuk mi lesz, 
szerintem semmi , Isten látja Lelkünket, TISZTÁK VAGYUNK ÉS MAGYAROK !!!
Bocsánat, elragadtattam magam ...

Szeretettel és Hű Magyarsággal : Anikó 

Válasz 

Re: Re: drbenegabor@gmail.com
(>Zoli<, 2011.05.14 13:59) 

Érték! Számomra ami érték az a szeretet. Azt elvenni nem tudják. Amely tárgyat a szeretetem 
jeléül adtam és azt elvettek, az másnak csak kacat, nekem nem hiány mert akinek azt a tárgyat 
adtam nem a tárgy volt az érték hanem a benne rejtett szeretet. Az szeretetem annál maradt és 
marad is mindörökké akinek szántam. Számítógépem sem érték számomra csak ami benne volt. 
Ha kérték volna, ürítés után oda adtam volna. Félni nem félek de féltek. 

Válasz 

mimamuska@gamil.com
(Lívia, 2011.05.14 08:58) 

Posta Imre lapja pár napja kémvírust kapott. helyreállították, ma már ismét nem működik. 

Válasz 

czsef@citromail.hu
(József, 2011.05.14 08:55) 

Kedves, Zoltán, Magyarok!Drága, Magyar Testvérek! Engedjétek meg nekem, hogy néhány 
gondolatomat megosszam Veletek!Zoltán, s mások példáján is látszik, hogy hogyan is 
gondolkodnak a"komák"!Elsődlegesen, a megfélemlítés a legfontosabb, számukra.De, mitől is 
kellene félnünk?!Ha kár ér minket, a rend őre, nem a lehetséges elkövető után érdeklődik, inkább 
az elvitt dolgok, tulajdonlásának körülményeit firtatja.Ha, elérjük-véletlenül- az öreg kort, 
számíthatunk arra, hogy jön néhány cigány "jó akaró", s agyon ver!Nagy szigorúság esetén, kap, 3 
évet, de annak is nagy részét elengedik, hogy minél hamarabb folytathassa, számukra áldásos 
tevékenységét!Ki balesetben elveszíti kezét, vagy lábát, ha Magyar, nagy nehezen leszázalékolják, 
de évenként vissza hívják ellenőrzésre, hogy az agyafurt Magyar, nem-e kinövesztette újra?!
Nevetséges!Igaz?!De nem annak, akivel ez évente végbe megy!Bezzeg a cigány, az értékes!
Annak nem kell igazolás, papír!Na és persze munkaviszony sem!Nos, ezek után kérdem én, mitől 
kellene nekünk félni?!Hiszen már oly régen együtt élünk, hogy inkább barátunk, mint ellenségünk, 
a FÉLELEM ! Csak hát a "komák" mikor a Teremtő az észt osztotta, nagyon a sor végére kerültek!
Nekik, már nem sok jutott.Különben már rájöttek volna, hogy az igazság, - főleg egy NÉP 
igazsága- nem rejthető sokáig véka alá!Vagy kiássa magát, vagy kibújik, vagy csak egyszerűen 
kimászik!Mindenféle képen napvilágra kerül!Csak idő kérdése! Lenne ötletem a találkozás létre 
hozásához is?!Létre kellene hozni egy saját , HAZA BEJÁRÓ EGYESÜLET-et!Így különböző 
helyeken tudnánk összejönni!Persze nevet kell adni, stb.Nem tudom jó-e az ötlet? U.I.:Nagyon 
örülök, hogy ilyen kiváló emberek között lehetek! Czikó József 

Válasz 

gerinc
(anikogyorgyi, 2011.05.14 07:52) 

Az jutott még eszembe, hogy akinek egyenes a gerince, azt semmi és senki nem törheti meg !
Már csak azért sem adjuk fel ! :)) 



Válasz 

Köszönet.
(Kósa Lajos, 2011.05.14 07:18) 

Örömmel olvastam bátorító soraid. NEMADJUKFEL! 

Válasz 

üzenet
(anikogyorgyi, 2011.05.14 07:07) 

Drága Zoli !
Amit írtam Neked, az továbbra is áll, csak az kell hozzá, hogy tudjunk beszélni bármilyen 
formában, ezt itt nem részletezném, Te tudod miről van szó !
Sok, sok szeretettel : Anikótok 

Válasz 
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