csak 1 feltétel van
(Sándor, 2011.07.09 13:42)
Valóban!
Csak egyetlen egy feltétele van Magyarország feltámadásának, ez pedig sem most, sem a
közeljövőben nem valószínű, hogy megvalósítható lenne. EZ a részemről nem pesszimizmus,
hanem inkább realizmus.
Az egyetlen feltétel az, hogy végre MAGYAR érzelmű vezetőink legyenek!
Talán furcsa ezt így kimondani, de látható, hogy a gengszterváltás ( bocs: rendszerváltás! ) óta
sokkal rosszabb lett minden. Valahogy Kádár János és a Szovjetunió mégis valamiféle ideológiai
és gazdasági pajzsot vont a "szoci" szövetségesek fölé. Persze ennek közismerten nagy ára volt...
Viszont én még jól emlékszem arra az időre, amikor gyerekként nem értettem, hogy a kiváló izraeli
rágógumi hova tűnt a boltokból? Ma már minden világos. Emiatt mondják a történészek, hogy
Kádár személyisége kettős volt és a "legvidámabb barak" országa ennek tudható be.
E kis kitérő után összegezhetjük: a kádár-rendszer a "nagy testvér"-nek szolgáltatott ki bennünket,
a jelenleg regnáló hatalom pártállástól függetlenül a globális zsidó finánctőke irányításában van.
Tehát kívülről irányítják Magyarországot.
Emlékezzenek az MSZP győzelem előtti Gy.F.-O.V. vitára: a baloldali vezér lemosta a képernyőről
vetélytársát. Teljes magabiztossággal tette, míg a másik fél érthetetlen okokból meg sem tudott
szólalni. Nyilván megkapták a "beosztásukat", hiszen a 2006-os választások előestéjén előbb Gy.,
majd O. járt Tel-Aviv-ban. Vajon miért?
A válaszokat ma már könnyen megérthetjük...
Tehát Trianon addig működik, amíg ez az állapot fennáll.
Erre válaszolni kétféle módon lehet:
1. a "demokratikus" választásokon 4 évente a szavazófülkékben, a "roma kitettséggel"
összefüggésben,
2. forradalom ( ez nem jó ötlet, láthattuk mit kaptunk '56-ban ).
Én úgy vélem, hogy ún. "kocsmaforradalmat" kell indítani, ami röviden azt jelenti, hogy
MINDENKINEK el kell mondani mi a helyzet és mi várható? Ekkor talán az 1-es verzió
megvalósulhat...
Addig pedig dolgozni, tanulni, oktatni és nevelni kell. Nem az iskolákban, mert az globalista
ismereteket ad. Szűk, családi körben, mint a Rákosi rendszerben-fű alatt, de a nemzet tudását és
küldetését oktatni kell a fiataloknak, különben a jövő elveszett.
Válasz
Re: csak 1 feltétel van
(Rédai Pista, 2011.07.21 12:47)
Volna még egy lehetőség,ami nem szerepel Sándor iratában. Ki vagy mi a külső ellenség?
Mindenki a zsidó globális tőkéről beszél. Én azt mondom,akkor az ellen kell tennünk valamit.
Pontosabban nem tennünk. Ha a zsidó tőkés nem kapja meg a pénzét,az a legnagyobb érvágás
számára. Nem üzletközpontokat látogatni,s nem kell a rendszeres hétvégi nagybevásárlást az
idegen tulajdonú szupermarketekben megejteni. Országos bojkott a Plázák,
Üzletközpontok,Super-hyper marketek ellen.
El tudja ezt bármelyikőtök képzelni?
Tegye mindenki a kezét a szívére és mondja el magának,hogy mikor volt utoljára a fentebb
említettek valamelyikében.5 nap se lenne az átlag nemlátogatottság. Sajnálom,de ez
Magyarország! Tépjük a szánkat a globaltás ellen,de a tetteink helyeslik.. A számviteli
kimutatások,a supermarketek előtti zsúfolt parkolók,mind azt mutatják.
A Trianon bizottság munkáját nagyon nagyra értékelem,s már régóta hiszem,hogy a CsonkaMagyarországon kívűl élő honfitársaink hozzák el újra a magyar világot.
A Magyarországon élő "2/3"-d sötétsége,kapzsisága,függősége csak lassítja a revízió felé vezető
út építését.
A 2012-es év végén történtekre pedig készüljünk fel,a magyarság megmaradása érdekében.
Válasz

Kolozsvár
(GYKA, 2011.07.20 11:41)
Kedves Sándor!
Nem vagyok, szószólója Szúcsán Károlynak, s őt sem kell nekem megvédenem, túlzott
optimizmusáért. Nekem csak megtetszett az előadása s azért küldtem el, mert úgy vettem észre
hogy kevesen ismerik, ami nagy kár. Mindenkinek kellene ismernie s tudnia róla, hogy:
"Az igazi magyar történelem terjesztése, kapcsolatok, támogatások keresése idegen polgári
szervezetekkel, közéleti személyiségekkel. ...........mind azok előtt, akik érdemlegesnek vélik
állításainkat, mert igenis sokkal többen vannak azok, mint azt gondoljuk" szól az előadásban s neki
elhihetjük (ezek is Fűzesi Oszkár szerint "idióták").
Teljesen egyetértek veled, hogy ez a sziszifuszi munka sok időbe telik, de az idő is csak attól a
perctől számítódik, amikortól elkezdődik a sziszifuszi munka végzése. Minél későbben kezdődik el
annál későbben fejeződik be. A megkezdéséhez hinni kell a sikerében, és az Istenben, mert az
igazság a mi oldalunkon van, s előbb-útóbb győzedelmeskedni fog.
Wass Albert az Intelem című versét így fejezi be:
"A látszat csal. Isten ma is a régi.
Te hagytad őt el, te s a többiek,
s míg vissza nem zarándokoltok Hozzá,
s a múlt hibáit le nem törlitek:
magyar földön nem lesz új
Magyarország,
Gaz és szemét nem terem nemzetet!
S a gyűlöletet nem mossa le semmi,
csak az összetartó igaz szeretet!"
Ezért is a kulcsszavunk a soha "nemadjukfel" A MAGYAR (nemzet) MEGMARADÁSÉRT vívott és
vívandó harcot s ehhez összetartás és szeretet kell, ahogy az első versszakában írja a fenti
versnek szerzője:
"Percre se feledd, hogy testvéred
minden magyar, bárhol is éljen.
Összetartásban rejlik csak erő.
Más ember földjén nincs számodra hely."
A Kádár rendszerről csak a fennmaradt írásokból, a Szabad-európa rádió adásaiból valamint a
rokonok és ismerősök elbeszéléseiből fakadó ellentétes emlékeim vannak. Így nem tudom
megítélni, de azt tudom, hogy a "legvidámabb barakk" látszata indította meg az adósságspirált ami
végül is a mai csapdához vezetett. Theodore Roosevelt, az Egyesült Államok 26. elnöke, 1912-ben
egy választási gyűlésen a következőket mondta: "A látható kormányok mögött trónol egy
láthatatlan kormány, amely nem tartozik hűséggel a népnek és nem ismeri a felelősséget. Az
államférfi feladata ennek a láthatatlan kormánynak a megsemmisítése, a korrupt üzlet és a korrupt
politika közti szövetség széttörése." Sajnos még ilyen kormányunk nem volt és nem is lesz, amíg a
többszöri agymosáson átesett választópolgárok nem ébrednek a valóságra, "hogy végre MAGYAR
érzelmű vezetőink legyenek!" (id. a szavaidból).
Ahhoz pedig meg kell kezdeni a sziszifuszi munkát, de tisztában kell legyünk azzal, hogy nagyon
sürgős!!!
K-vár 2011. jul. 20.

Válasz
Nincs cím
(Laci, 2011.07.14 23:09)
- Vajon milyen aktualitása van éppen most a 6 évvel ezelőtti előadás közzétételének?
- "Meggyőződésünk, hogy ma, csak a magyarságon múlik a kérdésnek felvetése, kár volna
elmulasztani, mert az emberiség szomjúhozik az igazságra." mondja Szucsan úr.

- Én pedig arra figyelmeztetek, hogy a magyarságnak nincsen magyar érzelmű képviselete, sem
országon belül, sem pedig kívül, hála annak a magyarvesztő nemzetközi összeesküvésnek, amely
a tatár, a török, majd a Habsburg uralom után a szabadkőművesség aknamunkájával kirobbantotta
az első világháborút, belekényszerítette az országot, majd megakadályozta a független és
ütőképes magyar honvédség területvédelmi harcbavetését, hatalomra segítette Károlyi Mihályt,
majd Kohn Béla terrorkülönítményét, hogy a Horthy féle közjáték után orosz fegyverekkel és
magyarul beszélő árulók segítségével tovább törjék a magyar nemzet gerincét, hogy végül a
kommunista rendszer bukását színlelve hatalomhoz juttassa Kohn Béla terrorlegényeinek unokáit,
akik mára mindent eladtak az országból, amire rá tudták tenni a kezüket. Nincsen magyar érzelmű
képviselete a nemzetnek azért sem, mert az emigrációba kényszerített értelmiség már a hamis
történelem szemlélet jegyében nőtt fel, hazájából és a nemzetközi sajtóból cenzúrázott és
magyarságellenes információkat kap. Nincsen magyar érzelmű képviselete a nemzetnek azért
sem, mert a szabadkőműves-illuminátus szellemű nemzetközi szervezetek (ENSZ) meg sem
tűrnék soraikban a polkorrektség jegyében. Nincsen magyar érzelmű képviselete a nemzetnek
azért sem, mert a politikai intézményrendszer azoknak a kezében van, akiknek a magyarság
elpusztítása, a Kárpát-medence idegenekkel való benépesítése a célja. Ha történelmi
folytonosságban szemléljük Trianont, be kell látnunk, hogy semmi nem kezdődött, hanem csak az
addigi folyamatok gyorsultak fel és léptek át egy érzelmi küszöböt. Ha eszünkbe idézzük a 90 éves
felülvizsgálati lehetőséget, ami éppen egybeesett a Fidesz fülkeforradalmával és a zsidó
betelepülés állampolgársággal járó megnyitásával, akkor beláthatjuk, hogy esetleg semmi nem
történt véletlenül akkor sem és azóta sem. Csupán azt nehéz tudomásul vennünk, hogy a
világpolitika rendezői évszázados terveket szövögetnek és valósítanak meg egy annyira lebutított
emberiség kárára, akik az egyszer élünk gondolata jegyében már nem látnak tovább saját
orruknál.
Aki úgy beszél Trianonról, hogy mélyen hallgat az igazi okokról, azzal kapcsolatban minden okunk
megvan a gyanakvásra.
Válasz
czsef@citromail.hu
(József, 2011.07.10 09:22)
Tisztelt, Uram!Önnek előadásában, teljesen igaza van!De azt hiszem nem vagyok messze az
igazságtól, ha azt mondom, hogy a történelmünkről, az IGAZI történelmünkről saját népünket is
tájékoztatni kellene.Nos a mai valóság az, hogy a Magyart üldözik saját hazájában is, nem csak
külföldön!Az újkori úgynevezett vörös társaság, ki találta, hogy hogyan lehet a nemzetet irtani,
szép csendben feltűnés nélkül.Támogatták a cigányság szaporodását, s ezen népcsoport Magyar
gyilkolását!Megszüntették a rendőri felügyeletet, jelenlétet, s törvénykezés, a törvények, nem a
törvénytisztelő lakosságot támogatta, de a bűnözést!A politizálást le alacsonyították a bűnözés
szintjére.Hát itt tartunk ma.Tehát volna mit tenni!Csak kellene egy Magyar kormány, s tagjainak is
Magyarnak kellene lenni!Szeretném megköszönni azt mit értünk tesznek, s kérem a JÓ Isten
áldását munkájuk további folytatásához! Üdvözlettel! Czikó József
Válasz

