"Valóban elősegítették"
(Őszkatona, 2010.12.07 20:11)
A zsidókrisztiánok bibliájának folyamatos átírását a különböző judaista felekezetek, különböző
nyelvekre fordított, kiadványai összehasonlításával lehet követni.
Például, az anglikánok a King James (biblia) kiadványukat teljesen átfésülték, a szkíta nép bibliai
kus (Kos csillagkép idejében élő folyamközi (mezopotámiai) magyar nép) nevét mindenhol
kitörölték; helyébe etióp-ot oltottak be; s ez által a kusok földjét, kilétüket áthazudták Európa és
Nyugat-Ázsia (Kaukázus) környékéről Afrikába. Ekképp alakították át ebben a kiadványban a fehér
kaukázusi népet afrikai néger-szemitára, a mai etiópiai zsidóra.
Az etióp szó eredete a görög "aithiops", "égett arcú", "nap-sütött arcú", "napra néző", "sa-pir",
"szabir", szumir" (sa-pir = szabir = szumir (BJF)). Hérodotosz, Plinius, Sztrabón, Aiszkhülosz
szerint az etiópok "szkíták akik Kelet- és Közép-Ázsiában és Európában laknak"; Hésziodosz
szerint, a Halis folyó környékén (ma, Kizilirmak "vörös folyó", Törökország.
(http://www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/hitunkrol_-vallasunkrol/4705 "Kölcsönösen
kizáró" Hsz.)
Válasz
2621 Verőce, Lugosi u. 71.
(Tejfalussy András, 2010.12.07 14:39)
Kód: Stop_Hazaarulas_101207
STOP!
1.
Kód: KDNP-terroristai-101206
KÖZÉRDEK&Ucirc; FELJELENTÉS (a Ptk. 484-487. §-aira hivatkozással): a KDNP (Keresztény
Demokrata Néppárt) is talmudista-cionista irányítású álkeresztény áldemokrata terrorszervezet,
amely kigyilkol minket innen?
Az el&otilde;z&otilde; Orbán Kormány a magyar term&otilde;földek és más ingatlanok, hazánk
területe külföldiek cégei által felvásárolhatóságát törvényesítette, az új pedig a múlt hónap során
liberalizálta az izraeliek Magyarországon letelepülését, most pedig meg arra készül, hogy törölje
azt az alkotmányt, ami szerint az el&otilde;bbi törvényei hazaárulások.
Fajirtási módszerüket lásd: Mózes II. 23. 20-33, V., 7., 2, 22. és Talmud, Baba kamma 93 b. lap és
Taanith 10 a. lap. Vagyis egészségrontó kenyérrel (ételekkel), szennyezett ivóvízzel, valamint
repked&otilde; veszélyes állatok (pl. gyilkos darázs, influenzás madár stb.) segítségével
tervszer&ucirc;en, de véletlenszer&ucirc;sítetten fajirtásban b&ucirc;nsegédkeznek. Abban, hogy a
nem zsidók (és zsidó származásúak, ha nem kóser étkezés&ucirc;ek), kipusztuljanak a zsidók által
elfoglalni akart Magyarországról, mindig épp az izraeliek itt ingatlant szerzési igénye, letelepülési
aránya szerinti mértékben.
Közvetlen bizonyítékok: Egy feln&otilde;tt egészséges ember egész napi (fiziológiás) kálium pótlási
szükséglete csak kb. 0,5 gramm. Ez pl. a 0,5 gramm káliumot 8 óra alatt folyamatosan bejuttató
Kálium Retard, kálium hiányt elhárító orvosi tabletták gyógyszertári számítógépi figyelmeztetése
alapján ismert, s&otilde;t az is, hogy ha kett&otilde;nél többet vennének be bel&otilde;le egy nap
alatt, akkor vérszérum-kálium mérést és EKG mérést is kötelez&otilde; végezni a káliummérgezési
veszély (hyperkalaemia) miatt. A KDNP állami vezet&otilde;i pozíciókba juttatott olyan orvosokat

(pl. Dr. Surján László minisztert, dr. Mikola István minisztert, dr. Szócska Miklós államtitkárt), akik
ennek tudatában is, azt a fajirtó hatású álláspontot képviselik hivatalosan, hogy 4,7 gramm/nap a
naponkénti átlagos étkezési káliumpótlás optimuma, s hogy bármilyen gyorsasággal is
veszélytelen a 70 gramm alatti napi étkezési káliumbevitel. Például a &#8222;REDI-só&#8221;
oldattal VIVEGA-oldattal, szójaitallal, tönkölybúzaf&ucirc;-levekkel stb. Az 1 óra alatt 4,7 gramm
káliummal megitatás 225-ször, az 1 óra alatt 70 gramm káliummal megitatás pedig 3360-szor több
a fiziológiás káliumpótlási optimumnál. Aki megissza, nagy valószín&ucirc;séggel meghal, vagy ha
nem, végleg elromlik a veséje.
Ver&otilde;ce, 2010. december 6.
(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215)
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk végelszámoló
1036 Budapest, Lajos u. 115. T/fax: +36-1/250-6064 tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com)
Válasz
2621 Verőce, Lugosi u. 71.
(Tejfalussy.Andras, 2010.12.07 14:35)
Kód: Drabiktol-Vallasrol-Bibliarol-1
Részletek Drábik János UZSORACIVILIZÁCIÓ című leleplező könyvéből:
Szex és az új világrend
Dr. Lawrence Dunegan amerikai orvos 1969. március 20-án részt vett egy gyermekorvosok
számára tartott szakmai konferencián Pittsburgh-ben, ahol az egyik előadó Dr. Richard Day
egyetemi tanár volt. Dr. Day mintegy 80 főnyi orvosokból álló hallgatóságának rendkívüli témájú
előadást tartott.
.... Olyan új vallásra van szükség, amelyet a világ valamennyi részén el lehet fogadtatni az
emberekkel. Éppen ezért az új vallás meg fog őrizni bizonyos tanításokat, szokásokat a régiekből,
hogy könnyebben elfogadják az emberek, és otthonosabban érezzék magukat az új vallás keretei
között. Sok olyan ember is van, akinek nem lesz szükséges vallásra, így ez a változás őket nem
érinti.
Az ilyen szinkretikus és eklektikus világvallás létrehozásához a bibliát is meg kell változtatni.
Óvatos technikával át kell írni, hogy megfeleljen ezen új eklektikus világvallás igényeinek.
Bizonyos kulcsszavakat ki kell cserélni, amelyeknek az árnyalati értelme már más. Az új szó rokonértelmű a régivel és ezért eleinte nem okoz nagy ellenállást. Az idő múlásával azonban az eredeti
szó valódi jelentése elhalványul, és az új szó csak kisárnyalattal eltérő jelentése pedig
hangsúlyozásra kerül. Így fokozatosan megváltoztatható a bibliai szövegek értelme. Az elgondolás
tehát az, hogy nincs szükség a biblia teljes átírására, csupán bizonyos kulcsszavakat kell másokra
kicserélni. És mivel minden szónak számos értelmi árnyalata van, ezért az új szavak segítségével
a bibliai szövegek egészének az értelmét úgy lehet átalakítani, hogy az elfogadható legyen az új
eklektikus világvallás számára. A legtöbb ember nem is fogja észlelni ezt a változtatást. Ekkor Dr.
Day megismételte azt a mondatot, amely előadása során többször is elhangzott: &#8222;The few
who do notice the difference, won&#8217;t be enough to matter. &#8211; Az a néhány, aki
észreveszi a különbséget, kevés lesz ahhoz, hogy számítson.&#8221;
Az előadó ezután utalt rá: hallgatói közül néhányan valószínűleg azt gondolják, hogy az egyházak
ellent fognak állni ennek a törekvésnek. Valójában azonban az egyházak segíteni fognak minket
&#8211; mondotta Dr. Day. Dr. Dunegan két évtized múltán visszaemlékezve megerősíti, hogy e
változások bekövetkezését valóban elősegítették sokan a különböző egyházakban.

........
Válasz
anaemzetert!
(Istyu, 2010.12.07 01:26)
"Fegyvernepper"/Nicolas Cage/film:
Ian Holm ismert angol szinesz jatsza benne a vilag egyik legnagyobb fegyverkereskedojet.
Idezem: "Kormanyt megdonteni golyoval lehet,nem pedig szavazattal!"/A sorrend lehet hogy
mas,de a lenyeg ugyanaz!/
Elitelem a gyilkossagot,de nemely esetben nem lehet elkerulni.
Válasz
Mindenkinek!
(Edit, 2010.12.06 19:11)
Szerencsére 10.23-án nem történt semmi tragédia. Azért figyelnünk kell dolgokra! Én főzés közben
néha hallgatom a parlamenti közvetítéseket. Néhány hete majdnem felrobbantam, mikor izraelnek
megszavaztak az uniós tagokéval egyenlő jogokat. Csak és kizárólag a JOBBIK tiltakozott ellene.
ÉSZÉRVEKET SOROLTAK! TRANSZPARENSSEL TILTAKOZTAK! TÖBB HOZZÁSZÓLÓJUK IS
TÖBB IRÁNYBÓL PRÓBÁLT RÁVILÁGÍTANI AZ ÓRIÁSI BAJRÓL, AMIT OKOZNAK!
M E G S Z A V A Z T Á K !!!
A bekiabáló embereik IGENT ordítottak a BÍRKÁKNAK!
Erre a bírkák megnyomták az igent.
Hát mit képzelnek ezek a BÍRKÁK?!!
Mégis mit gondolnak kiket képviselnek?
Hogy mernek az ország nyilvánossága előtt egy ilyen árulást megtenni?! Vagy ennyire hülyék,
vagy ennyire hülyének néznek mindenkit?!!!
Csak az edényeimet sajnáltam, hogy ne vágjam a tv-hez! Még most is feldühít.
De itthon én mit tehetek azon kívül, hogy megosztom a véleményem másokkal?
Imátkozok.
Isten legyen velünk ebben a nagy bajban!
Ugye: Ha Isten velünk, akkor ki ellenünk? (idézet)
Válasz
vattay.szabolcs@upcmail.hu
(Vattay Szabolcs, 2010.12.05 13:53)
A Hunia (Hun , 2010. 10. 26. 21:41) hozzászóláshoz:
Mindenekelőtt köszönöm, hogy figyelemre méltatta írásomat!
Tekintettel arra, hogy egy-egy írás a Hírhálón általában egy bizonyos témakörnek egyes elemét
veszi górcső alá, így ezekbe nem lehet belefoglalni mindent, ami a témával kapcsolatos lenne,
hiszen akkor ez meghaladhatná akár egy könyv terjedelmét.
Azt is kérem tisztelettel figyelembe venni, hogy egy-egy ilyen írás nem haladhatja meg a türelmünk
tűréshatárát sem.
Amennyiben Önt érdekli hazánk és népünk sorsával kapcsolatos véleményem, állásfoglalásom,
akkor szíves figyelmébe ajánlom a Nemzeti Hírhálón ez év (2010.) májusa óta megjelent
írásaimat, mert ezekben kellő részletességgel szólók arról, amit Ön ebben az egyetlen írásomban
hiányol.
Tisztelettel és honfitársi üdvözlettel:
Vattay Szabolcs

Válasz
ANEMZETERT!!
(Istyu, 2010.10.29 00:40)
Koronahad!
Sokszor az a legkonnyebb,hatatforditani!
Gondolom nem latod,hogy manipulalnak,megtevesztenek minket.
Az iskolakban,mediakban szennyezik a tudatunkat ma is!
Lehet,hogy megfogsz lepodni,de ez mar tobb mint ezer eve
gyakoroljak rajtunk,kulonbozo modon.
http://www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/osi-magyar-nyomok-eszak-amerikai-indianfoldon-/4403
Ebben az anyagban is es a hozzaszolasokban is talalsz
ra peldat boven!
Egyepkent a "gyava birka nyajhoz" tartozol,ha itt szulettel igy is ugy is.
Lehetsz tobb is ennel: Hazatlan gyava birka.
Tegyel valamit az Orszagod erdekeben es ne ess abba a hibaba,mint mas hontalan nep,aki
sirankozik a tragediajan
es ezzel zsarolja a vilag orszagait
Nem kell felejteni,de beletemetkezni sem azt gondolom.
Az Internet sokmindenre jo!!!
Terjessz rajta a Nepunket felemelo gondolatokat!
Peldaul amit beillesztettem most neked fent a szovegbe!
Meg valami! Amelyik birka kivalik a nyajbol azt hamar felfaljak a farkasok!
Udv.: Istyu
Válasz
Koronahadnak és Istyunak
(Eszter, 2010.10.28 14:19)
Nem neked kell szakítanod a Nemzeteddel,hanem a tudatlanokat kell okítani,az ellenfelet
legyőzni,az ellenséget eltiporni!
Mi vagyunk a sok kicsi,és mi vagyunk a "sok lúd"!
Le a disznókkal!,GÁ!!!
Válasz
ANEMZETERT!!
(Istyu, 2010.10.28 02:20)
Udvozlom az elgedetleneket!
Milenne,ha pluszba szerepelne a tv csatornak kozott
egy igazan nemzeti tv?
Mondjuk igy hivnak: KURUC TV
A mostani csatornak jobban sertik a magyarokat mi barmi azelott!
Ferditesek,hazugsagok,gusztustalan,erkorcstelen stb.dolgokkal!
"Pl.; COOL tv egyik sorozata "Skins" ,idezem:
9-10 ev koruli kislanyok uldogelnek egy auto gephaztetejen.Arra setalt egy 16 koruli srac.
A legkisebb lany igy szol: de jol nez ki nezzetek,szivesen leszopnam!A masik leanyka megjegyzi,
eredj mar hiszen az a srac buzi!Valasz:Akkor is leszopnam!"
A folytatasa sem volt kulomb.
Aki ezt es a hasonlo musorokat engedi levetiteni plane

a fiataloknak,mert nekik szolt es delutani musorkent,
kibeleznem! Ezeket miert nem veszik elo es csapjak agyon?
A masik. Kivancsi lennek melyiknek lenne nagyobb nezettsege a "KURUC" TV-nek vagy a tobbi
sallangnak?
Jo,ne adjuk ezt a nevet,mert kapasbol falnak utkoznenk,
de miert nincs hasonlo,ami kimondja a MAGYAROK velemenyet?
A buziknak,kurvanak,polbunozoknek,cigbunozoknek
zsidobunozoknek mindent lehet????
Miert vagyunk ilyen tehetettlenek?
Ha mindenki csak ennyit tenne,hogy elolvassa es tovabbadja
vagy meg hozza is szol ehhez peldaul,mar az is egy lepes lenne. SOK KICSI SOKRA MEGY!es
SOK LUD DISZNOT GYOZ!
Istyu
Válasz
Nagymagyarország
(koronahad, 2010.10.27 19:46)
Egyet értek minden eszközt ki kell használni és nem az lényeg ki tette hanem egyet értetünk e vele
mi is meg tettük volna e?Hiszen csak vak nem látja háború folyik nemzet ellen.Képem sül le nem
normális magyarok le Románozzák erdélyi testvéreinket .Trianon óta folyik szisztematikus ki
irtásuk hol fegyverrel hol nyelvük elvételével S ha ez a nép eltudja felejteni bácskai magyar falvak
ki irtását pillanatnyi békéért én nem akarok ehhez gyáva birka nyájhoz tartozni.
Válasz
Hunia
(Hun , 2010.10.26 21:41)
".......Most légy észen magyar!Semmi meggondolatlant ne cselekedj.Hamarosan magától is
összeomlik a G.W.Busch által meghirdetett "Új világrend".Csak ezt a hátralévö idöt élyük
túlanélkül,hogy drága magyar vér folyon megint.Megint csak hijába!!! Nagyon nagy a baj,de
ilyenkor szokott közel lenni már a segitség!Isteni segitség!mert más rajtunk,magyarokon,már nem
segithet!Isten áldjon minden igaz magyart!" Vattay Szabolcs -.Idézet bezárva!Nagyon helyesen le
van a cikkben irva a magya tragédia.Csak egy nagyon lényeges dolgot felejtett ki Vattay úr!
Azt,hogy ez a mai magyar felnött,szavazójoggal biró,és szavazó magyar,ádáz ellensége a külhoni
fajtájának.Amit fényesen alátámaszt az a soha el nem felejthetö,gyalázatos hozzáálása a 2004-es
referendumon.Mintahogy az is a napnál világosabban ki mútassa ennek a "magyar" generációnak
a totális magyartalan nemzeti érzületét,akkor amikor nyolc éven keresztül újra,meg újra választotta
a magyar nemzet Haynauját,gyurcsányferencet!Most,a fidesz kétharmaddal,oriási fölénnyel nyerte
a választásokat.De Orbán Viktor is folytassa a magyar hazafi,Budaházy György börtönbe
tartását,azon az átlátszó ürügy alatt,hogy annak idején,futballabdába manipulált volna
robbanószert,a hatalmon levö mszp politikusok ellen.Orbán Viktor szerint,az urnák elött foradalom
zajlott,mely elsöpörte az mszp-t.Ezek szerint,Budaházy igy vagy úgy,kikaparta a foró gesztenyét a
fidesz számára.Orbán úr,nem buta ember!Nagyon jól tudja,hogy egy hazafinak kutya hazafias
kötelessége,MINDEN ESZKÖZT IGÉNYBE VÉVE BEVETNI A HAZA VÉDELMÉBEN!AKÁR
FEGYVERT IS!Mert ha nem igy lenne,akkor Orbán Viktor,a Likud testvér pártjával együtt,az
ország,a haza lerohanásán dolgozik.Önnel,tisztelt úram,nem értek egyett,hogy a magyar bamba
szemlélöje legyen,hazája leigázásának,elorzásának.Igen is tüzzel-vassal szembe kell szállni az új
"honfoglalokkal szemben.Miféle hozzáálás ez,csakis az Istenre bizni a haza védelmét.Maga egy
közönséges provokátor!Az se egész aki bedöl ennek a sületlen dumának!
Válasz

