Éva
(Szfvár, 2010.12.17 10:05)
Bizony Andor, még a holtak között is van sok, akit nem tudunk "glóriázni"
A pííz nagyuraságát pedig bizony meg kell újra tanulnunk legyőzni! Ha nem tesszük akkor van a baj.

Szabadka
(andor, 2010.12.16 11:16)
Tigrismamának:Nektek senki sem jó az élő politikusok közül,csak a holtakat tudjátok glóriázni.Nem
kellene a gyalázkodást érvekkel alátámasztani? Ja, a piz meg nagy úr,a LEGNAGYOBB ! Jelentkezzen
aki ellent tud állni :)))

Tapioszecso
(Tigrisanya, 2010.12.15 07:31)
Hunicillin!
Idezve az irasodbol:En az 5 %ot Gaudi Nagy Tamasban latom megtestesulni.
Remelem, hogy az ido kigyogyitott Gaudi Nagy Tamasbol! jol elkurt mindent, meg az anyjat is eladja
ket garasert! csak piiiz legyen!
Haat,ennyit a jo helyzetfelismerokepessegedrol!
Ne,aggodj,en is gyujtottem annak a gane morvai krisztinanak ajanlocedulat! csak kesobb tudtam meg,
hogy valojaban o is a parazitak egyike! meghozza a legnagyobbak kozul valo! Ezek ugy
hazudnak,ahogy elkepzelni sem tudjuk! gyakorolnak tukor elott, mert rohoges nelkul nem tudjak
vegigcsinalni a beetetesunket!
Jo hir, hogy a tetuirtofesu megindult!
Remelemem, hogy a tetuhintasok nem menekulhetnek!
Ugy legyen!

Mély homokban, 1. rész
(Őszkatona, 2010.04.17 05:08)
Kedves Hunicillin, kedves Fritzi, kedves honfitársaim,
Köszönöm jószívből szakadt szavaitokat. A "nagy tanító" megtisztelés egy kicsit lámpalázba hozott 
na meg a (gőg)kísértés árnyéka is "kísért" egy pár pillanatig  de szerencsére észhez tértem még mielőtt
elvesztettem volna távlatomat. Mindenesetre köszönöm a megtisztelést de nem vagyok rá méltó. Ez
nem álszerénység hanem a valóság érzékelése. Bekopogtatásom idején megkértem Zolit, engedje meg
hogy megosszam világtapasztalataimat és azok tanulságát az Ő kedves olvasóival, azaz, veletek. Ha ez
netán egyesek számára "tanító" jellegű lett, annak természetesen örülök, de az csak mondanivalóm
esetleges másodhatása. Tudniillik, amit itt belekalapálok ebbe a sárga billentyűzetbe azt nem lehet
tanítani: Abból legföljebb csak tanulni lehet.
Na de térjünk a témára. Ismerjük Kallós Pista esetét az adomákból amikor Tiszacsege környékén a
hortobágyi mély homokban rövidebb ügetésre fogta lovait. Most mi is mély homokos környéken járunk.
Kilátástalannak tűnő helyzetünkkel egyéniségünk szerint próbálunk megbirkózni (Lásd, "Húzzuk ki a
bizonytalanság mérgesfogát", "védelem szerkezetek"). Egyesek a megkönnyebbülés érdekében
visszautasítják a valóságot és a puszta határán csalogató délibáb felé rohannak, kifogást találnak a
tétlenségre, lemondanak sorsukról, megbénulnak nehogy rosszabb helyzetbe kerüljenek, vagy pánikba
esnek és összevissza csapkodnak. Ezek a próbálkozók két csoportba oszthatók: A tétlenek és a
türelmetlenek. A tétlen megáll és behúzza fülét farkát, a türelmetlen viszont üti, veri helyzetét. Melyik a
helyes eljárás?
Szerintem egyik sem. Aki mély homokba keveredik, lassan de kitartósan baktasson ki onnan. Ha nem
látja célját, iránytűjét figyelje. A hajdani tengerész sem látta a tengerentúli kikötőt mégis odatalált a
csillagokat figyelve. Még az iskolázatlan arktikus thule eszkimó is hazatalál a félhomályban ha nem is
látja igluját a hóviharban. Lefelé néz, és figyeli milyen irányszögben fújja a szél a havat lábai előtt. Ha
csökken a látás, föl se néz; csak az irányszöget figyeli és tartja be. A mi iránytűnk  vagy
"irányszögünk"  a Szent Korona Értékrend. Biztosak lehetünk hogy ha ezt az iránytűt követjük,
kikeveredünk ingatag helyzetünkből úgy mint ahogy eddig is kikeveredünk az évezredek folyamán.

Mély homokban, 2. rész
(Őszkatona, 2010.04.17 05:04)
Egyesek sopánkodnak hogy egyetlen világhatalom sem támadott még föl összebomlása után. Igaz hogy
hajdanában hatalmasak voltunk, de az is igaz hogy 1552ben a Független Magyarország lényegében
csak Egervárból állt. Az elkeseredettek figyelmébe ajánlom például Kína történelmét ahol majdnem
számtalan a "föltámadás". Nem mondom hogy a MagyarHun birodalom újra egész Európára, Nyugat
és KözépÁzsiára ki fog terjedni  mert én azt nem tudom. De nem tudom elfogadni azt a világnézetet
ami szerint egy ős nép földrajzi vagy világhatalmi csökkenése  még ha jelentős is  bármiképp is e nép

végzetét jelezné.
Azt sem tudom elfogadni hogy egy évezredek folyamán számtalanszor sikeresnek bizonyult
műveltségre alapozott nép erkölcsi eltévedése végzetét jelentené. A megmentett magyar műveltség épp
úgy vissza tudja nevelni a jövendő generációkat a magyarság eredeti erkölcsös világnézetére mint
ahogy a Habsburgok belénk nevelték a kisebbségi érzést, a kommunizmus a materializmust, vagy a
mostani liberalizmus az erkölcsi züllést. Eddig is megmaradt a magyar műveltségből elég vetőmag az
utódok számára. Ezen honlap társasága is azt bizonyítja. A mi dolgunk  mármint nekünk,
alkonyodófélben lévőknek  ezt a vetőmagot megkeresni, szétosztani, és átmenteni gyermekeink,
unokáink számára. A műveltség szoptatja a népet de a nép biztosítja műveltsége  és a nép 
megmaradását.
Megszületünk, küszködünk, nevetünk, sírunk és meghalunk. Valószínű hogy hazafias munkánk
gyümölcséből nem földi életünk során fogunk lakomázni. Annak anyagi eredményeit pedig legföljebb
unokáink, dédunokáink fogják élvezni. A Világegyetemben az egyéni vergődés fölfoghatatlan értékét a
Földön vergődő ember képtelen fölbecsülni. Ehhez isteni távlat kell. A Tisza is sok százmilió vízcsepp
hosszú, sokszor keserves útjának eredménye. A honszeretet mércéje nem az elszántság a hősi halálra,
sem hazafias cselekedeteink elismerése. A honszeretet mércéje a fürdőszobában falra akasztott tükör.
Baktassunk csak szépen Szent Koronánk iránytűjét követve. Hasznosítsuk földi életünket önmagunk,
családunk, Nemzetünk és  amikor azt majd újra megtehetjük  az emberiség fölemelésére, de bízzuk az
égi dolgok rendezését Boldogasszonyunkra. Kallós Pista is kikeveredett a mély homokból, de nem
tétlenül, nem nekirohanva, hanem lovait rövid ügetésre fogva.

Hunicillinnek
(Fritzi, 2010.04.03 10:45)
Kedves Hunicillin
Őszkatona a magyarok nagy tanítója ezen a honlapon, nem pedig a magyarok utolsó mohikánja.
Tegyél róla, hogy írásai minél nagyobb körben eljussanak a fiatalabb generációhoz. Azt írod, hogy még
hiszel a magyar megmaradásban, de másképpen gondolod. Tehát nem hiszel a magyar megmaradásban.
Nem tudod, hogy a magyarok milliói várják, hogy az anyaországiak végre észheztérjenek.
De nagy a kényelem kísértése, sopánkodni a megváltoztathatatlanon, és kényelmesen élni a
konzuméletet.
Remélem, Őszkatonának igaza van abban, hogy elég 5%, és legyőzi az ellenséget.
Én az 5%ot Gaudi Nagy Tamásban látom megtestesülni.
Remélem, Te is Hunicillin rájuk fogsz szavazni.

Bölcs gondolatok ezek
(Hunicillin, 2010.04.03 01:50)
Méltók a magyarok utolsó mohikánjához, kedves Őszkatona. Ennél jobban nehéz lett volna
megfogalmazni a helyes cselekvés zsinórmértékét, és én nem is tudom ezt jobban megtenni.

Szívem mélyén még hiszek a magyar megmaradásban, de az eszem másképpen gondolja. Nálunk
nagyobb népek és birodalmak tűntek már el a történelem süllyesztőjében. Én úgy látom, a magyar népet
legyőzték, már csak utóvédharcok folynak. A helyzeten 50 teherautó fegyver sem segítene, mert olyan
eszközzel győztek le minket, nemtelen háborúban, amire nem is gondoltunk.
Az egyik fegyver, ami új idegpályák kialakításával dróton rángatott marionett figurává silányította a
tanító harcosok egykor büszke népét, az a televízió.
A másik fegyver fegyver, a fogkrémbe kevert fluor, ami a lélekközpontot (tobozmirigy) teljesen
tönkreteszi és bezárja az Isteni kapcsolat elől. Az Isten nélküli embert pedig már nem nehéz legyőzni a
yhvh féle félistenek ocsmány orkjainak.
Egy kevésbé beteg nép kezétlábát eltörné azoknak a megtévedt fiainak és lányainak, akik a
rabszolgatartó rendszert szavazataikkal megpróbálják támogatni. Ehelyett, sokan eltorzult
idegpályákkal saját maguk kovácsolják meg a nemzet bilincseit a szavazó helységekben, a csöpögő orrú
kajmánok diadalmas vigyorától kísérve.
Kedves Őszkatona, a magyarhoz alig méltó utódoknak nem lesz módjuk megvédeni a családjukat. Az a
támadás, ami éri majd őket, nem frontális támadás lesz, mint ahogyan a mostani háború sem az, hanem
sokkal aljasabb.
Az egyetlen dolog, amit szerintem az ember gyereke tehet, hogy megtisztítja a szívét és megpróbálja
magában megtalálni azt, aki már ősidők óta vár rá. A feltámadás ugyanis nem kint fog kezdődni, hanem
bent.

