Kiváló gondolatok
(Edit, 2010.12.12 22:45)
Lent is fent is. Azt azért nehéz elfogadnom, hogy amit jónak gondolok, ha nem alkalmas az idő ne
kiabáljam világgá. Egész más lenne a világ, ha csak az igazat hallanánk, mondanánk...
Nekem ez a Wikilix botrány sem értelmes. Mi az, hogy veszélyes LEHET, hogy titkok nyilvánosságra
kerültek? Nekem az a botrány, hogy titkok léteznek!
Az meg, hogy ilyenek, az meg már égbe kiáltó. Na meg azok, amik majd még ezután derülnek ki, amit
csak sejtünk, vagy kikövetkeztetünk....!? Amiket most úgy hívnak, hogy összeesküvéselmélet.
Én úgy tartom, hogy ezek a leleplezett titkok.
Az pedig, hogy némelyek olyan szinten vannak tartva, hogy nem tudják a saját helyzetüket sem
felmérni, na ez a legnagyobb probléma.
Jöhetne már a világosság!
De Boldogasszonyanyánk velünk lesz!
ÚGYLEGYEN!

apróság
(Hunicillin, 2010.12.08 21:38)
Atilla és Árpád vezérek mellett sok érdemtelenül elfeledett, elfeledtetett ősünk és hősünk van, akiknek
élete és cselekedetei útmutató cölöpök lehetnek korunk sötétségében. A luciferi világosság soha nem
lesz képes pótolni a szellem fényét, de ez az Út bejárása nélkül nem érthető meg.
A forradalom szót én sok helyen kifogásolom. A bolsevik rablóbanda nem forradalmat csinált, mert azt
már Kerenszkijék előttük megcsinálták. Egyszerűen a zavarosban halászva legyilkolta az ellenlábasokat
és néhány millió hulla árán elfoglalta a Föld leggazdagabb országát. Ez lett a cionista bűnszövetkezetek
ugródeszkája. Látszólag az USAt korábban szállták meg, hiszen a FEDet 1913ban legalizáltatták a
Kongresszussal, de tényleges hatalmuk csak lassan alakult ki.
A forradalom szót a beteges elmék találták ki. A magyar nép felkelt, lázadt elnyomói ellen. Az '56os
felkelésre forradalmi meg ellenforradalmi zsidó jelzőket aggatni olyan lenne, mint a tisztességes
embereket mesterségesen jobb és baloldalira osztani. A jobb és baloldal is egy jól bevált "Oszd meg és
uralkodj" stratégia. Olyan, mintha az ember jobb oldalát akarnák uszítani a bal oldala ellen.
Elnyomók vannak és elnyomottak. Nemzetek és nemzetgyilkosok.

Peströl
(Rekabea, 2010.09.08 08:16)
Ez jó! "Boldogasszonyanyám, kezedcsókolom" igen ez sokkal másképp hangzik.
Még javaslom a végére AMEN helyett, azt hogy "UGY LEGYEN"

