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IV. rész. Korvin-puszi #01 Magyarország nem is tagja a NATO-nak
Említettük, hogy a sátánfajzatok minden egyes szösszenetünket szőnyegbombázásként
élik meg. S joggal. Téphetik a szakálluk, jó szokásuk szerint, hamut szórhatnak a
fejükre, akár a fejüket a Sirató falba is verhetik, s akár öngyilkosok is lehetnek, miként
a Jézust ártatlanul elítélő Kajafás s Annás főpap, miután a feltámadott Jézus megjelent
nekik, ill. a Jézust 30 ezüstpénzért eláruló Iskariótes Judás, mert a történelmet nem ők
csinálják, hanem a magyar nép: „A magyar történelem a világmindenség fényének
működésrendje, emberi történelemmé válása.” (vitéz Mezőkövesdi) De akár meg is
térhetnek. Elvégre, legalábbis elvileg, az üdvtörténet az ő megtérésüket szolgálná. Ha
hajlandóak lennének azt végre-valahára észrevenni. Surrender.
Kevesen tudják, csak akik stratégiai kérdésekben járatosak, hogy Magyarország nem is tagja
a NATO-nak. Egészen pontosan tagja is, meg nem is. Hogy ez hogyan lehetséges? Úgy,
hogy amikor Bill Clintonnak alá kellett volna írnia a Magyarország NATO-csatlakozásáról
szóló dokumentumot, akkor cselhez folyamodott: alá is írta, meg nem is. A nemzetközi sajtó
jelenlétében nagy csinnadrattával nevének minden egyes betűjét külön tollal írta alá. Ez
nemzetközi jogi szempontból nem tekinthető hiteles aláírásnak, mert ahhoz annak (az
aláírásnak) egyetlen lendületből fakadónak kell lennie. S mi sem mutatja jobban
Magyarország különleges státuszát, hogy ilyen hókusz-pókuszt (angolul: hoax) az USA
semelyik másik NATO-országgal nem csinált. Akkor miért volt erre szüksége? Mert 1977ben az akkori magyar követséggel folytatott levelezésükben azon a jogcímen adták vissza az
MSZK-t (s gyorsan hozzá is tesszük, hogy Magyarország legalább 1000 éves államfőjét),
hogy a kommunisták a II. VH után nem vonták vissza az ezer éves jogrendet. Ebben a
levelezésben benne volt két jóval későbbi külügyminiszter: Somogyi s Horn.

Vagyis az amcsik kezdettől fogva tudták-tudják, hogy óriási gondok vannak a magyar
jogrenddel, s ha tesznek is elkötelezettségeket, pl. a NATO-ban, csak úgy, hogy azt bármikor
később visszavonhassák, ha fordul a koczka, már pedig a Rubik-koczka éppen az MSZK
hazajövetele óta forog. (Csak összevetésül a Wikipédiából: „Rubik Ernő 1975. január 30-án
adta be igényét a kocka szabadalmaztatására, de csak 1977. december 31-én kapta ezt meg.”
A Korona 1978. Vízkeresztkor (január 6-án), tehát néhány nappal később érkezett haza
amerikai fogságából.) S azóta is forog, de nemcsak Snowden kezében, ami az amcsik fájó
pontja. S ha hazánkban végre-valahára a „de jure” s „de facto” jogi állapot fedésbe kerül
egymással, s nemcsak úgy, mint a jelenlegi 2012 óta, a kb. a Békemenet megszületésekor
hatályba lépett Alkotmány, amely nyilvánvalóan a lopott s külföldiek kezére átjátszott vagyon
számonkérését hivatott elodázni, akkor az amcsik nyilván kezüket fogják mosni, mondván:
„Na, de hát mi nem ismertük el hitelesnek a jogbitorlókat, mi nem is írtuk alá Magyarország
NATO-csatlakozását! Miért, szerintetek az aláírás volt?”

S visszatérve a NATO-ra. Az események a törvényes jogrend helyreállásának az irányába
mutatnak, s már most lehet tudni, hogy egyszer a NATO is meg fog szűnni, mivel okafogyottá
válik. Eredetileg azért hozták létre, hogy az amcsikat Európában tartsa, a németeket
elnyomatásban, s hogy az oroszokat kiszorítsa (távol tartsa) Európából/-tól. (…. to keep the
Americans in, to keep the Germans down and to keep the Russians out…) Amit nem
tesznek hozzá, hogy velünk kapcsolatban ugyanaz az USA szándéka, mint Németországgal:
(to keep the Hungarians down). Csak hozzánk később jöttek be. S legrosszabb az, amikor a
nagyhatalmak ostobasága kitartással párosul: elfelejtették, hogy járt velünk az orosz medve.
Örökké sajgó végzetes sebet kapott, s ha időcsúszással is, de birodalma recsegve-ropogva
összeomlott. Na, majd Jenkik, mi, Pongrátz Gergelyék szellemi örökösei, leczkét adunk
nektek demokráciából. De az ám, hogy arról koldultok. S a Ti birodalmatok is összeomlik,
recsegve-ropogva, mint az orosz medvéé. Nem kicsit, hanem nagyon. (Hiába van akkora
hadseregetek, mint a világ összes többi országa együttvéve.) S nyalogathatjátok majd a
Korvin-pusziktól kapott sebeiteket, s utólag majd lesz időtök elmerengeni a világban sodródóörvénylő politikai eseményekről s a Szabadságról. S mi nem sírni fogunk, hanem nevetni.
Működésbe hozzuk a rekeszizmainkat, s a szánk sarkából még a nyálunk is ki fog csordulni
jókedvünkben.
Yankees, Meet Mr. J. F. Kennedy. The only President of the US elected in free elections in
the 20th century and assassinated for the same reason. Listen to him talking about democracy
and best practices back at home in the country of the World Champions of Democracy in the
USA that is. It is interesting, isn’t it?

thanks to Wiki, the free encyclopedia, for the photos we’ve used.
https://en.wikipedia.org/wiki/John_F._Kennedy
[Jenkik. Ismerkedjetek meg J. F. Kennedy elnökkel, az USA – XX. században egyedüliként
szabadon megválasztott – elnökével, aki éppen ezen okból vált politika gyilkosság áldozatává.
Hallgassuk meg, amint a hazátokban, a Demokrácia Világbajnokának számító USA-ban
uralkodó állapotokról s a demokráciáról beszél. Ugye, érdekes?]
Meghallgatható: JFK-Secrecy_And_Secret_Societies_And_MI_complex.mp3
Quote
«The very word "secrecy" is repugnant in a free and open society; and we are as a people
inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths and secret proceedings.»

….
"For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies
primarily on covert means for expanding its sphere of influence--on infiltration instead of
invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on
guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human
and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that
combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific and political operations."
Unquote
Az az érzésünk, hogy ha nincs 1956, az amcsik nem tudták volna Kennedyt megválasztani.
Ne legyenek illúzióink. Ő is olajban utazott, s minden hájjal meg volt kenve, akárcsak a többi
politikus. De a népe, amely megválasztotta, már az életében a szentség erejével ruházta fel, s
mi ezt nagyon is méltányoljuk.
A sors egyik különös fintora, hogy megválasztása után eltelt mindössze röpke két évnyi
elnökségére esett feltételezhetően az az atomháború, amelyet a háttérből politikai ellenfelei
éppen az ő megbuktatására robbantottak ki a SZU ellen. Az orosz szabadságharcosokat (főleg
Alekszej Kungurovot, a kérdés elmélyült szakértőjét) nagyon komolyan kell venni, mert az
internetre feltöltött videóin mutatja, hogy az általa megtalált és leltárba vett kráterekben hol s
mekkora sugárzás mérhető, mind a mai napig.) S még ha nem is lenne igaza, nagyon
ellentmondásos a kubai Disznó-öbölbeli válság lefolyása, s különösképpen a végkimenetele.
Az észszerűségnek ellentmond. A megállapodás semmiből sem következik, ha valóban úgy
történt volna minden, ahogy állítják.
A sors másik különös fintora, hogy Marilyn Monroe-t (Norma Jeane Mortenson-t) JFK
szeretőjét a CIA azért ölte meg, mert lefeküdt Fidel Castro-val is, a Disznó-öbölbeli
válság egyik főszereplőjével. (Erről a gyilkosa beszélt halálos ágyán, ha hinni lehet neki, s
persze a sajtónak, amely erről beszámolt.)
Tehát a Kennedy-ügy s 1956 nagyon is összefügghet egymással. A szabadság az összekötő
kapocs, s 1956 a hiányzó lánczszem a Kennedy-aktákban.
Yankees, go home. The sooner, the better. The longer you delay your surrender, the worse.
folyt. köv.
K.L.

