
6000 éve megbízták a gyengéket
(Ég és Föld, 2011.09.04 20:05) 

Nincsen semmi fegyveretek, se tudásotok. Nem értetek semmihez, de zabálni szerettek és 
gyilkolni.
Hazudjatok és meglátjátok minden a tiétek lesz.
Akkor nem kérdezik honnan a föld minden kincse.
Már amikor elkezditek megérdemlitek, hogy ti legyetek a kiválasztott nép.
Arra kiválasztva, hogy orránál fogva vezessetek mindenki mást. 

Válasz 

Re: Hatezer év.
(G Y K A, 2011.09.04 15:04) 

Igen. Zoltaiék, államalapítók és a székelyek, akik Árpádot fogadták, csak amolyan 2011-ben 
honosítottak.
"A hazugság a gyengék fegyvere." Jókai

Válasz 

Hatezer év
(Ég és Föld, 2011.09.03 09:43) 

Majd, ha megismertétek Földünk hatezer éves múltjától, mind a mai napig a legfontosabb 
történéseket, akkor nem kell mint pókerosnak néhány kártyalapból következtetni az egészre. 
Mindaddig míg hiányos információkkal, néhány puzle garabbal okoskodtok, addig soha nem 
láthatjátok meg az egészet.
Ady-val kezdeni? A gyerekeket riogatták kisiskolás tankönyvekben ezzel a szifiliszes, 
szabadkőműves, nagyvilágban tobzódó elmebeteggel, ki hazáját úgy szapulja, ahogy csak tudja. 
Nem ez a Magyar!
Mindíg bomlasztók hivatkoznak rá... 

Válasz 

Utó irat. 
(Szerző, 2011.08.29 10:12) 

"Szegény honfitársaim akik még hiszik, hogy mindez a szemfényvesztés az ők érdekükbe történik, 
nagyot tévednek. A saját kérésükre, mondanak le a Szent Korona felségterületén őshonos 
státuszukról, (mert ez a státus másnak kell!!!) egy magyarországi (amely amúgy a Szent Korona 
jogutódja, s megszűnését jogilag megkérdőjelezi a már említett XLV. tv.-el) honosításért, s feladják 
identitásukat, és netán gyökerüket is." idézet a fenti gondolatokból.

Nem sokat várattatott magára a válasz hogy az őshonos státus kiknek kell: "elvárjuk azt a többségi 
nemzettől hogy elismerje, hogy mi is országalapítók vagyunk" nyilatkozta Zoltai Gusztáv, a 
Budapesti Zsidó Hitközség és a Mazsihisz ügyvezető igazgatója, az MTV Híradó, 2011. augusztus 
28. 19:30 adásában.

Válasz 

Re: Utó irat. -hoz melléklet: 
(Edit , 2011.09.01 13:12) 

http://www.youtube.com/watch?
v=nTPQBtMaV1Y&feature=player_embedded&honnan=Nemzeti_Hirhalo 



Válasz 

Utóirathoz
(Kata, 2011.09.01 06:48) 

A pénz, és hatalom az övék, így /elvárhatnak/ megtehetnek sok mindent a magyarok ellen, apáink 
nem nézhetnek le ránk elégedetten, nem volna szabad hagyni hogy elbutítsanak, kifosszanak 
minket. Hazudhatnak ,hamisíthatnak, rabolhatnak mindent megtehetnek, de közel az idő amikor a 
Öreg Isten elválasztja az ocsút a búzától. Mindenki szabad akaratot kapott és él vele lelkiismerete 
szerint. Ország alapítok valóban, de mi módon, és milyen áron Izraelben!
Idegen szívű soha nem lesz magyar, bár mennyi állampolgársága van is. 

Válasz 
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