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Nem is olvasom végig Késler Árpád intelmeit, mert csak felháborit!

Mindenki állandóan a magyarokat hibáztatja, a magyarokat vonja felelősségre, a magyarokat akarja 
megtériteni és fegyelmezni, figyelmeztetni arra mit tegyenek és mit ne tegyenek, holott 
mindenkinek tudnia kell, hogy a ránk telepedett félemberek teszik tönkre hazánkat, az által, hogy 
kialakitják a saját világukat nálunk a mi kárunkra. 
Ez ha tetszik ha nem igy van. Alig akad néhány magyar, aki ezt észre veszi és akar is tenni valamit a
megoldásra. 
Tudni kell, annyira beépültek közénk, hogy bennünk magyarokban sem merül fel ma már a 
gondolat ennek felszámolására. Saját magunkkal korholtatnak minket az eseményeikért! 
Ez külön felháboritó.
Ezt megoldani ilyen alapon ahogy Kásler ur képzeli nem lehet, ha nem világitunk rá a dolgok igazi 
okára!
". . . ellentétek kisimítására, párbeszédek kialakítására, az akarnokok 
kisz résére, a bomlasztók leszerelésére, . . . " stb.ű   s így, egy asztalhoz leültetni 
elkötelezett embereket meg se lehet kisérelni, a nálunk lév  öt millió miatt!ő  
Fogják fel végre, hogy több mint öt milliónyian vannak már M.o.-n akik koserkednek, szemben a 
magyarokkal akik ezt kiröhögve nem teszik! NAGY KÁR, MERT A KÓSER ÉLELMISZERBEN 
NINCS külön adagolt KÁLIUM. VAJON MIÉRT?
!!!!! Ugye, hogy nem is nehéz a kérdés? 

Igen, tele kellene szülni a Kárpát medencét. Ez a mi érdekünk. De ez a folyamatos kálium etetéssel 
nem fog menni, amivel közben sterilizálják már az ujszülötteket is!!
Az illetékesek oda se köpnek a riasztásra. De nem csak az illetékesek, hanem az ostoba, százados, 
netán évezredes  étkezési szokásokat agymosottan elhagyó magyarok se figyelnek oda. Nem esznek
elegendő étkezési sót! De, az ez előtt még 40-50 évvel kimondottan patkány irtásra használt 
idegméreg káliumot az agymosás hatására, azt igen! 
KEDVES MAGYAR TESTVÉREIM. NORMÁLISAK VAGYTOK? MI A JÓ BÜDÖS 
FRANCNAK ESZTEK KÜLÖN SÓBA KEVERT KÁLIUMOT? Nem elég ami van a spenótban, a 
banánban, az étkezési növényeinkben megtalálható, vagy a szójában - ha már annyira esz a penész 
Benneteket az eddig sose evett szója után, - az nálunk sose volt étkezési növény. Azt ették a kinaiak,
ők birják a nagy mennyiségű káliumot, vagy immunisak az idegméregre, mindegy, egyék ők. Ne a 
magyarok. 
 
S csodálkoznak otthon leginkább, hogy meddőek a magyar nők és sterilek a magyar fárfiak? 
Manapság már esterséges termékenyitést alkalmaznak a félemberek a látszat kedvéért, hogy 
'segitsenek' a népszaporulaton, holott minden orvos tudja, hogy a magyar himneműek 85%-a MA 
már steril! 2050-re, 100% lesz! Röhögnek rajtunk Isrealben. Mert ők kóser élelmiszert 
fogyasztanak, a magyarok meg káliumot! 
Pedig nem kellene nagy dobra verni, csak visszaállitani az étkezési sóarányt.
Ilyen egyszerű is lehetne a megoldás Kasler Árpád úr. 

Kiszeramélabávatag testvéreim. 
Nem kell mást csinálni, mint sót enni tóladagolt kálium helyett. Általában a TERMÉSZET MAGA 
GONDOSKODIK A MEGFELELŐ MENNYISÉGŰ KÁLIUMRÓL IS, zöldfségben, 
gyümölcsben,  ha természetes módon táplálkozunk. Mindent enni, mindenből keveset. 
Rendszeresen. Semmibál nem lesz hiány a szervezetben! Ilyen egyszerű. 
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S ha ezt a kormány hivatalosan nem teheti, akkor ki ki maga álljon át a normális mennyiségű 
étkezési só fogyasztására, legjobb erre a rüzsaszinű HIMALÁJA SÓ, kálium helyett. Különben a 
következő generásió garantáltan már meg se fog születni. KEDVES TESVÉREIM, ERRE 
HAJTANAK?

Ezért mondják a nagyokosok, hogy a demográfiai csökkenést megállitani nem lehet (!), csak ideig-
óráig csökkenteni.  Naná,  mert a nyomorultak benfentersek tudják, hogy sterilizálják az 
emberiséget.
A MAGYAROKAT IS! 
TEHÁT TUDATOSAN KIPUSZTITJÁK ELŐSZÖR A FEHÉR EMBERT. 

TÉVEDÉS NE ESSÉK, TÚL SOK A FEKETÉKBŐL SE KELL, CSAK IDEIG ÓRÁIG, AMIG KI 
NEM PUSZTUL A FEHÉR EMBER, UTÁNA JÖNNEK A FEKETÉK, MERT AZOKRA SINCS 
SZÜKSÉG ILYEN NAGY MENNISÉGBEN MINT A MAI EMBERISÉG.
NEM VICC. 
JÓ LENNE, HA FELFOGNÁK VÉGRE A VAKEGEREK IS, HOGY 500 MILLIÓBAN 
HATÁROZTÁK MEG A HÜLLŐK AZ EMBERISÉG SZÁMÁT. EZ MÁR BENNE VAN A 
MILTON WILLIAM COOPER VÁDIRATBAN IS, AMIT MEGHAMISITVA TERJESZTENEK A 
NETEN, DE EZ AZ ADAT EREDETI. - 
A HÜLLŐKNEK ANNYI EMBER ELÉG. DE AZ SE FEHÉR, MERT AZ GONDOLKOZIK!
NO, MINDEN JÓT, ODAÁT MAJD TALÁLKOZUNK, S FELMÉRJÜK KINEK VOLT IGAZA.

A legszivélyesebb üdvözletemmel, 
Aldobolyi E. Judit
 
  
On Saturday, October 12, 2019, 05:16:04 AM EDT, Zombory István <zombory_istvan@t-email.hu> wrote:

 

 

RENDKÍVÜLI KÖZLEMÉNY - MAGYAR 

KATARZIS
 
Szerző: Kásler Árpád :: Megjelent: 2019. szeptember 9., hétfő

Ennek bekövetkezése nélkül nem lesz megújulás, anélkül pedig győzelem.  A

magyar nemzettest beteg. A népességfogyást, a születések csökkenését, az 

elvándorlási szándékot ugyan lassítani lehet kormányzati akciókkal, de

https://ahazapartja.hu/rendkivuli-kozlemeny-magyar-katarzis/
https://ahazapartja.hu/author/bigy%C3%B3/
mailto:zombory_istvan@t-email.hu
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megoldani nem. Ahhoz több kell! Ahhoz boldognak kell lenni, hogy itt 

élhetünk.

Ha Magyarország nem néz szembe az elmúlt száz évével, de legfőképp az 

utóbbi harminccal, akkor nagyon szomorú sorsot és nagy terhet ró az 

elkövetkező generációk vállára. A harácsolást, a kifosztások leállítását 

azoktól várni, akik előidézték, résztvevői és nyertesei voltak annak, naivság. 

Viszont ők sem kerülhetőek meg.

Az országban eluralkodó irigység, egymás lenézése, egymáson való 

átgázolás és egymás sorsa iránti közömbösség, a széles tömegek által 

önállóan le nem küzdhető. Akik rendkívül gyors és mindent elsöprő, mindent 

megoldó villámmegoldásban reménykednek, az önámítás csapdájába estek. 
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Rendkívüli erőfeszítésekre, rendkívül higgadt és bölcs emberek 

munkaközösségére van szükség. Az elmúlt évtizedek alatt bebizonyosodott, 

hogy minden összefogási kísérlet kudarcot vallott e téren. Kudarcot vallott 

elsősorban az emberi gyarlóság, a szándékos bomlasztás és a nem 

megfelelő kvalitású emberek próbálkozásai okán.

Ezért A Haza Pártja elnökeként, az elmúlt egy évtizedes közéleti és 

közérdekű tevékenységem által feljogosítva, felkérem A Magyarok 

Világszövetségét, mint össznemzeti érdekképviseleti szervet, hogy kezdje 

meg egy Magyar Katarzis Kerekasztal megszervezését. Kutassanak fel 

minden olyan egyént és szervezetet, akik bizonyítottan és érdemben 

szolgálták legalább 5 éven át a magyar nemzet érdekeit, akár társadalmi, 

gazdasági, tudományos, művészi vagy bármilyen más területen már 

bizonyították önzetlen elkötelezettségüket és kitartásukat a magyar sors iránt.

Nem könnyű feladat egy olyan társadalomban, ahol “mindenki- mindenkinek” 

a haragosa. Ahol “senki-senkivel” nem akar egy asztalhoz ülni. Kérem a 

Magyarok Világszövetségének vezetőségét, hogy olyan higgadt és jó 

koordinátori képességekkel rendelkező emberekre bízza e nehéz feladatot, 

akik képesek lesznek az ellentétek kisimítására, párbeszédek kialakítására, 

az akarnokok kiszűrésére, a bomlasztók leszerelésére, hogy az így, egy 

asztalhoz leült elkötelezett emberek, kidolgozhassák a megoldáshoz vezető 

utat. Kérem a tisztelt Magyarok Világszövetségét, hogy pártszimpátiához való

hovatartozás kitaszító ok ne lehessen, kizárólag az egyének és szervezetek 

által elvégzett munka eredménye, illetve jelentősége legyen a kerekasztalhoz

való meghívás egyetlen oka.
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Továbbá arra kérem a tisztelt Magyarok Világszövetségét, hogy ezen 

törekvésükben, mint független szervezet, mint otthont adó szervezet, mint 

koordináló szervezet lépjen fel, nem mint “tulajdonosa a kerekasztalnak”, 

ezzel is elősegítendő a hidak kiépítését.

A Haza Pártja, ennek a kezdeményezésnek felmerülő kezdeti költségeihez, 

szerény lehetőségei ellenére, 100.000 forint tőkével kíván hozzájárulni. Amint

lehetőségei megengedik, további támogatásáról biztosítja a Magyarok 

Világszövetségét. Kérem a tisztelt vezetőséget mielőbb tájékoztatni 

szíveskedjenek A Haza Pártját és a közvéleményt, hogy vállalják-e a fentebb 

leírt feltételek mellett e nehéz, de annál fontosabb feladatot?

Tisztelettel, Kásler Árpád

A tisztelt olvasóit a Párt honlapjának tájékoztatom, hogy az elmúlt egy hétben

14 fő, 110.834 forintot adományozott A Haza Pártjának. Az elmúlt egy 

hónapban 89 fő, 673.435 forintot adományozott összesen. Köszönet 

mindenkinek erőfeszítéseiért. Ne szakítsák meg ezt a folyamatot, hogy 

működni tudjunk, hogy tenni tudjunk.

Üdvözlettel, Kásler Árpád
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