Pálosok
(koppány, 2011.04.06 06:13)
Március 20án, Pilisszántón, elkezdődött az ősi Pálos Rend újraszerveződése.
de.genere@vnet.hu

Re: Pálosok
(Valore, 2011.04.06 07:49)
Kedves Koppány!
Nagyszerű dolog, mindenképpen támogatni kell! ( de az ősi tudást nehéz lesz felbányászni a
tudatunkból ...)

Re: Re: Pálosok
(koppany, 2011.04.06 09:05)
Bízunk abban, hogy lesznek olyan elkötelezett magyarok, akik szellemi segítséget is képesek adni.

Re: Pálosok
(Edit , 2011.04.06 15:49)
Szívből örülök!
Szeretettel várjuk felőlük a híreket.
Távol vagyok Pilisszántótól, de: Hogyan segíthetnénk?

Re: Re: Pálosok
(Koppány, 2011.04.06 16:23)
Minden olyan információval, amit a Pálosokról tud.

Re: Re: Re: Pálosok
(Edit , 2011.04.07 14:28)
Kedves Koppány!
Sajnos az én tudásom nagyonkevés. Amit megtudtam a Magyar Pálos Rendről, az mind innenn ezekről

az oldalakról jött, mióta rátaláltam.
Egy kis bíztatás a jövőhöz:
http://www.youtube.com/watch?v=QmlcQyKXE94
Biztos vagyok benne, hogy mivel akarják, így sikeres lesz az elhatározásuk!
Üdvözlettel...

Re: Re: Re: Pálosok
(Valore, 2011.04.07 17:52)
Én is segítenék nagyon szívesen! De információkat nem tudok.Beszéltem, sőt kérdezgettem a
Sziklatemplomban a Pálosok ősi rendjéről még régebben, de, sajnos, elzárkóztak.

zoltan.soos@web.de
(Soós Zoltán, 2011.04.05 11:53)
Tisztelt Uram!
Teljes mértékben egyetértek az ön véleményével,de egy dolgot hozzá szeretnék füzni. Ez én
meglátásom szerint a magyarság egyik legnagyobb
ellensége szinte már az alapitása ota a Magyar Tudományos Akadémia (ebbe örült bele Széchenyi is
amikor látta ,hogy mit tesznek a müvével).
Szerintem az ott püffeszkedö népséget kellene elzavarni és helyettük magyarérzésü értelmiséget kellene
oda behelyezni, ezzel el tudnánk inditani egy egeszséges nemzet ill. haza épitö folyamatot.

Hunok Angyalai
(A Hun, 2011.04.04 20:10)
Sajnos ismetelni kell tobb itt leirt helyes teendoketde a legfontosabb talan az lenne,hogy a nemzetert
tevekenykedok csoportjai hagyjanak fol a magyarsagra eroltetett *jujdejo*Sauli keresztenyseggel,es
terjenek vissza Oreg Istenunk vedelmezo *verszerzodessel*kotott oltalmaba.

Re: Hunok Angyalai
(Őszkatona, 2011.04.05 06:43)
Egyet értek. Kezdjük avval hogy csak a magyar hiedelem szerint gondolkodókat nevezzük a "kör",
"ker", "köröszt", "kereszt" gyökből csírázott "kereszténynek". A héberek "krisztián",
"zsidókrisztián" (christian, judeochristian, stb.) helyes magyar fordítása "felkent" illetve "zsidófelkent".

Annasutto@hotmail.com
(Anna, 2011.03.17 00:54)
Hát ez nagyon jó ez a cikk amit írtál ! Sok változást kell csinálni az országban! Az Úristen segítsen
minden Magyarnak!

peter.czegledi@pannonmail.hu
(Czeglédi Péter, 2011.03.14 10:22)
Tisztelt Vitéz Siklósi András!
Ezúton is köszönöm Önnek, hogy ilyen frappánsan és tömören fogalmazta meg azokat a gondolatokat,
amelyek bennem is folyamatosan felmerülnek és amely gondolatokat ha környezetemben elmondok,
csak üres tekinteteket látok. Köszönöm, hogy végre nem kell e témában egyedül éreznem magam. Ön
írásában, a magyarság számára létfontosságú programot határozott meg és úgy gondolom pontról
pontra végig kell menni ezen az úton minél hamarabb különben lassan de biztosan kihalunk. Végül is
ez a célja külső és belső ellenségeinknek. Lukácsi Zoltán úrral ellentétben én igazat adok Önnek abban,
hogy a keresztény hitoktatást vissza kell tenni az oktatási rendszerbe, mert ez jelenleg népünk körében
a leginkább elterjedt vallás ami szilárd és egységes erkölcsi alapot nyújthat a fiatalok számára. Lukácsi
Zoltán úrnak pedig igazat adok abban, hogy ősi vallásunk kutatása és megismert tanításainak
közzététele nemzeti felemelkedésünk egyik alappillére. Viszont elfeledett vallásunk kutatása,
újraélesztése és elterjesztése rengeteg időt emészt fel, ami véleményem szerint a magyarságnak már
nincs. Minél előbb el kell tudni indítani a fenti program megvalósítását és következetes véghezvitelét,
mert sajnos népünk, nemzetünk hazaáruló és kollaboráns vezetői révén kiszolgáltatott, védtelen és
gyenge. Mind gazdaságilag, mind erkölcsileg, mind katonai értelemben. Mégegyszer köszönöm
figyelemre méltó gondolatait mind Önnek, mind Lukácsi Zoltán úrnak.
További munkájához sok sikert és kitartást kívánok.
Üdvözlettel:
Czeglédi Péter

hit oktatasa
(zoltan, 2011.03.14 01:35)
Tekintetes Uram!
Egyetertek az on altal leirtakkal, de meg kell jegyeznem azt is, hogy a magyarsag hanyatlasa pont a
zsidokeresztenyseg felvetelevel indult ill kezdodott. Ez volt az elso alkalom mikor idegenek ozonlottek
el az orszagot es a "teritest" mint legfontosabb feladatot vegeztek.
En ugy gondolom, hogy a vallas, hit eseteben szerencsesebb volna feltarni eredeti hitunket.

Amennyiben ez nem lehetseges akkor az ahhoz leginkabb kozel allo vallas(oka)t kell nepszerusiteni a
megfelelo tortenelmi tudas atadasa mellett. Amig ezt nem tesszuk tisztaba addig csak lefele megyunk.
Eszre kell venni, hogy a rank eroltetett zsido es mas nepek kulturaja minket elpusztit, hiszen azok nem
a szeretetrol es igazsagrol szolnak hanem bizonyos nepek, csoportok kiemelt tiszteleterol, hatalmuk
mindenaron valo elfogadasarol a mi rovasunkra.
Udvozlettel
(vitez) Lukacsi Zoltan

