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*

Re: FW: [hunsor] Holokauszt-emléknap - Dr. Drábik János: Észrevételek

Orbán Viktor MAZSIHISZ-nak írt levelére: 

(SZ)ÓCSKA TRÜKK
FIZETÉSEMELÉST IS ÍGÉRTEK AZ ORVOSAIKNAK A „STOP SÓ” 
PROGRAMMAL NÉPMÉRGEZTETÉS ÁLLAMI BEVÉTELEIBŐL

VAN MEGOLDÁS: MINDEN TELEPÜLÉSEN, MINDEN MAGYAR 
TUDJA MEG ÉS VITATKOZZON IS RÓLA!

A „minden  magyar  felelős  minden  magyarért”  elv  alapján  minden  
településen minél több emberrel beszéljétek meg, vitassátok meg a titkos  
csődfőokokat, amelyek hazánk egészségi, szociális és gazdasági csődjét  
okozzák és fenntartják. Mindenki tudja meg a titkos csődfőokokat és az  
ezek megszüntetésére ajánlott jogi- és technikai megoldásokat, amelyeket  
méréstani stb. tudományos bizonyítékra alapozva bemutat a MEHNAM  
215. dokumentum:

http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2014/03/szavazo-
felvilagosito-kampany-dokumentacio-2014-2.pdf

JELEZZ VISSZA! KÜLDD IS TOVÁBB!

2014. április 17. 9:06 Istvan ….

> To: "Undisclosed-Recipient:;"@mx-gw.businesstelecom.hu
> From:  …. istvan@t-email.hu
> Date: Thu, 17 Apr 2014 07:47:58 +0200
> Subject: [hunsor] Holokauszt-emléknap - Dr. Drábik János: Észrevételek Orbán Viktor MAZSIHISZ-
nak írt levelére
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> 
> Dr. Drábik János, a magyar nemzet meghatározását kimunkáló Magyarok VIII. Világkongresszusa 
keretében megtartott Nemzetstratégiai konferencia elnöke fontos elvi észrevételeket fűzött Orbán Viktor 
miniszterelnöknek a MAZSIHISZ-nak írt levelére, amelyről a Magyar Távirati Iroda (MTI) adott hírt. 
Alább közzétesszük Dr. Drábik János felszólalását.
> 
> Észrevételek Orbán Viktor MAZSIHISZ-nak írt levelére
> 
> 2014.04.16.
> 
> Egyetértünk Orbán Viktor Miniszterelnöknek a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapi 
alkalmából a magyarországi zsidó hitközségek szövetségének írt levelével. Valóban "a magyar zsidóság 
fájdalma minden magyar ember fájdalma. Bár a holokauszt borzalma zsidó honfitársunkra méretett, az ő 
életüket, javaikat pusztította el, a nemzet közös fájdalma és vesztesége volt. Felfogásunk szerint ugyanis a 
magyar zsidóság a magyar nemzet része volt és az is marad".
> 
> Ehhez az utolsó mondathoz azonban hozzá kell fűznünk azt, hogy ez csak a Magyarországon élő zsidó 
közösség egy részére érvényes. 
> 
> A zsidó származású magyarok egy része elégedett az emancipációval, de az integrált együttélésen 
túlmenően már ellenzi a beolvadást, az azonosulást a magyar nemzettel. Elutasítja az asszimilációt, és 
minden rendelkezésére álló eszközzel ragaszkodik az elkülönüléshez, mert így védekezik a magyar 
nemzetbe történő beolvadással szemben. A sokszorosan megszerveződött Magyarországon élő zsidó 
közösség nemcsak vallási közösség, hanem etnikai, genetikai, vérségi közösség, hagyomány- és 
kultúrközösség. Ezekbe a zsidó szervezetekbe azt a magyart, aki nem zsidó származású, nem fogadják 
be. 
> 
> Ez a közösség tehát nem része a magyar nemzetnek, hanem úgy, ahogy a Magyarok VIII. 
Világkongresszusa és annak Nemzetstratégiai konferenciája a magyar nemzet meghatározását kidolgozó 
vitájában kiérlelte, ez a közösség egy Magyarországon élő népcsoport.
> 
> Miután a zsidó nemzetnek immár van saját állama a magyar államnak és a magyar nemzetnek 
ugyanazokat az identitás-követelményeket kellene támasztania a magyar nemzethez tartozás 
vonatkozásában, mint amilyeneket Izrael is megkövetel a zsidó nemzethez tartozás ismérveiként. Ez 
azonban több szempontból sem lehetséges. 
> 
> Ha a Magyarországon élő zsidó közösség a magyar nemzet része akar lenni, akkor tagjai legyenek 
magyarok és életükben a magyar néppel és nemzettel vállalt sorsközösségnek adjanak meghatározó 
szerepet a zsidó sorsközösséggel szemben. Ahhoz, hogy zsidó honfitársainkat a magyar nemzet szerves 
részének tekinthessük, el kell dönteniük, hogy magyar identitásuk erősebb, mint a zsidó. Mint tették azt 
Radnóti Miklósok, Karinthy Frigyesek, Szerb Antalok és Somló Bódogok. Ahogyan kifejtették azt jeles 
zsidó gondolkodók mint Dr. Fejér Lajos 1936-ban vagy Tábor Béla 1939-ben és 1990-ben írt 
munkáikban.
> 
> Amikor a Magyarországon élő zsidó közösség szervezeteiből kirekeszti a nemzsidókat, valójában azt 
hozza a nemzsidó magyarok tudomására, hogy ő el akar határolódni a magyaroktól, és nem tartja magát a 
magyar nemzet olyan részének, amilyen a többi nemzsidó magyar állampolgár. 
> 
> Akkor tudjuk tehát a magyar zsidóságot a magyar nemzet szerves részének tekinteni, ha ez a közösség 
hagyomány- és sorsközösséget is alkot a magyar nemzettel, ha neki is fáj az a nemzetközi 
bűncselekmény, amelyet a világot irányító erők Versailles-ban elkövettek a magyar nemzet rovására, hogy 
egyedül vele szemben tagadták meg a történelmi elv, az etnikai elv és az önrendelkezési elv alkalmazását. 
Akinek nem fáj Trianon, azt érzelmileg és tudatilag nem lehet teljes értékű magyarnak tekinteni. 
> 
> Amikor megemlékezünk a holokauszt szörnyűségeinek magyarországi áldozatairól, azok előtt a 
honfitársaink előtt is fejet hajtunk, akik még nem jutottak el oda, hogy igaz magyarokká váljanak. 
> > Dr. Drábik János

> Továbbította az MVSZ Sajtószolgálat
> 
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> 8326/140416
> 
> Támogassa személyi jövedelemadójának 1%-val a Magyarok Világszövetségét! 
> 
> "A Magyarok Világszövetsége jogelődjének tekinti a Kossuth Lajos, Klapka György és Teleki László 
által 1859-ben Párizsban életre hívott Magyar Nemzeti Igazgatóságot." (MVSZ Alapszabály)

> A Magyarok Világszövetsége egy pártok és kormányok fölötti nemzeti szervezet. A Magyarok 
Világszövetségét 1938-ban a Magyarok Világkongresszusa hívta életre saját, állandóan működő, ügyvivő 
testületeként. A Magyarok Világszövetsége minden magyarnak születő embert hozzá tartozónak tekint.
> 
> A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének 
legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.
> 
> A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi 
nemzetszolgálatát.
> 
> [Non-text portions of this message have been removed]
> 
> ------------------------------------
> 
> levél küldése: hunsor@yahoogroups.com
> felirátkozás: (ures level) hunsor-subscribe@yahoogroups.com
> leiratkozás: (ures level) hunsor-unsubscribe@yahoogroups.com
> átkapcsolás napi-gyűjtőlevel modba: hunsor-digest@yahoogroups.com
> átkapcsolás azonnali-level modba: hunsor-normal@yahoogroups.com
> 
> http://groups.yahoo.com/group/hunsor
> http://www.hunsor.se/ http://www.hunsor.nu/
> HUNSOR - A Magyar-Svéd Online Források
> ___________________________________________________________________Yahoo Groups 
Links
> 
> <*> To visit your group on the web, go to:
> http://groups.yahoo.com/group/hunsor/
> 
> Your use of Yahoo Groups is subject to:
> https://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/

Politikai Perturbációs Analízis (ppa) kérdés:

A TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁK ÉS EGYETEMEK tudományos csalóival összejátszó  
WHO által tudatosan félrevezetett, megtévesztett (?) keresztény (?) államok vezetői, pl.  
OBAMA és ORBÁN is, tudatosan ENGEDIK MEG a 2 Mózes 23/20-33, 5 Mózes 7/2,  
22, Talmud, Baba kamma 93 b. lap, Talmud, Taanith 10 a. lap) szerinti zsidó fajirtást ??  

MINDENKI MAGA IS ELDÖNTHETI A 70 TITKOS CSŐD FŐOKOT ISMERTETŐ  
MEHNAM 215. ÉS AZ ALÁBB MELLÉKELT BIZONYÍTÉKOK EGYBEVETÉSÉBŐL!

Mellékelt  méréstani  stb.  bűnügyi  bizonyítékok: 1./  obama-orban-fajirto-stop-so-
program-120912, 2./ obama-csalasra-figyelmeztetesei-081110-140419sum

Verőce, 2014. 04. 20.   Tejfalussy András
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