
 A  MAGYAR  NEMZET  MEGMARADÁSÁÉRT !

208_A FIATAL NEMZEDÉKHEZ IS SZÓLVA, DE AZT MINDIG IS MEG KELL
TENNI !

->22.11.26.(25.é.)  Szeretettel és Tisztelettel Köszöntök Mindenkit !

Az  Alkotmányhelyreállító  Nemzeti  Szövetség  (AHNSZ)  II.  Jogi  konferenciájának  5.  részletét
továbbíthatom (az 1. pontban), az előző lapjaimban elküldött 4 részlet után. Ajánlom meghallgatni,
megnézni a jól felépűlt „TELJESEN EGÉSZSÉGES FÜGGELMI VISZONYOK” bemutatását! Itt
lehet – viszonylag könnyen érthető módom – belátni és beláttatni, hogy a mai ismereteink szerint a
Szent  Korona  tan  alapján (jogilag  ma  is)  létező  Magyar  Királyság  a  „leginkább  megfelelő
társadalmi  berendezkedés”  Mindenki  számára!!!  Nekünk  –  nemzetegyesítőknek  -  ez  nem  volt
kérdéses eddig sem, de egyébként még más országokban, más nemzetiségeknél is elismert mindez!

A 2. és a 3. pontban lévő Előadóknál nagyon röviden hallhatunk a Szent Korona tan-ról. A 4. és 5.
pontban mélyebben tudhatunk az „előzőkben még csak érintett tartalmi értékekről”! (Vajon miért
ilyen kicsik a nézettségi számok, annak ellenére, hogy régóta „elérhetők” a videók?) A 6. és 7. pontban
pedig a mai „világhelyzetről” hallgathatók a kiváló gondolkodók!

Köszönöm  a  meghallgatását,  megnézését  az  alábbi  pontokban  megtalálható  video-anyagoknak!
Mindeddig – lehet, hogy kissé megfeledkezvén eddig erről, de - köszönet illet mindenkit, aki megnézte,
meghallgatta, tovább küldte az ismeretterjesztő lapjaimat! (A Magyar Nemzet-ért !!!)

1.) (13.72.) AHNSZ II. Alkotmányjogi Konferencia - Diviki Nagy Attila Székesfehérvár
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         Hungária TV    8.84K subscribers  +35   634 views   Nov 22, 2022   3 Comments

https://www.youtube.com/watch?v=Y-nHb2wPGMk (29')
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2.) (13.77.) A Szent Korona tan alapjai

         Nemzetinagyvizit       492 subscribers    +252    18,451 views   Apr 26, 2013    
14 Comments

A Szent Korona tan értelmében Magyarországon a hatalom a Szent Koronáé. Azaz egy személy
nem birtokolhatja a hatalom teljességét, tehát azt még a királynak is meg kell osztania másokkal.
Pénzügyi értelemben az ország javai a Szent Korona tulajdoinában vannak. A földet például csakis
a Szent Korona tagjai kaphatják meg, idegeneknek nem idegeníthetik el. A Szent Korona jelképezi
emellett az örök, isteni értlékrendet, amely nem vitatandó, hanem követendő. A Szent Korona tanról
és a tan mai értelmezéséről beszél a csütörtökön este és szombaton délelőtt az m1-en jelentkező Nemzeti
nagyvizitben Tóth Zoltán József jogtörténész.

https://www.youtube.com/watch?v=sL6p_Cra5ys (8')

3.) (13.78.)  A Szent Korona tan

         Hajdúszoboszló Televízió     5.35K subscribers  +9  623 views Mar 18, 2014   2 Comments

A  Szent  Korona-tanról  tartott  előadást  a  Bocskai  Rendezvényközpontban  Varga  Tibor.  A

jogtörténész részletesen ismertette Magyarország ősi, íratlan történelmi alkotmányát.

https://www.youtube.com/watch?v=lHHGo11KUgM (6')

4.) (13.79.)  Dr. Bene Gábor: Szentkorona tan és eszme

3005 megtekintés •  2016. aug. 21.   +80 -3   Kerecsen TV   2,84 E feliratkozó

Elhangzott a Magyarok Országos Gyűlésén 2010. augusztus 13-án.

https://www.youtube.com/watch?v=6iX8IifbIes (55’)
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5.) (13.80.)  Dr. BENE GÁBOR előadása a Szent Korona hazatérésének 39 - ik 

évfordulója alkalmából.

4 574 megtekintés •  2017. jan. 15.        CMM TV 28,5 E feliratkozó

Élj,  gondolkodj,  érezz  úgy,  hogy  az  a  teremtett  Életet  szolgálja!  Tegyük  jobbá  együtt  a  világot!  A
Magyarok  Szövetsége  Nemzetépítő  Népmozgalom a  Szent  Korona  hazatérésének  39  -ik  évfordulója
alkalmából  emlékünnepséget  tartott  2017.01.07.-  én  a  Hazatérés  Templomában.  Az öt  részes  előadás
sorozat harmadik részét látják.

https://www.youtube.com/watch?v=aqfswOr71-Q (61’)

6.) (13.76.) Civil Akadémia: Háttérkép

           4.94K Polgárok Háza   subscribers  +764  18,833 views Streamed live on  Nov 23, 2022   
70 Comments 

Boros Imre és Bogár László. Ők ketten egy fogalompár. Sok éve már, hogy a két közgazdász a látható és
láthatatlan gazdasági és társadalmi folyamatok mögé tekint igen élvezetes formában, még akkor is, ha a
történések mögött tragikus jelenségek húzódnak meg. Mert aki nem ismeri a történelmet, arra ítéltetik,
hogy újra átélje azt. Minden népnek a múltja képezi az alapot, a múltra épül a jövő, s amely népnek nincs
múltja, nem lesz jövője sem. Ismerős kifejezés az önmaga létezését is tagadó szuperstruktúra, amely a
világ fontos folyamatait irányítja? Egy ilyen állítás és máris gyűlöletbeszéddel vádolnak meg. Ők ketten
azonban nem félnek nevén nevezni a dolgokat! Ha nem tennék, ugyan honnan tudnánk meg, milyen nagy
csapdában van a világ, hogy egy senki által nem választott és nem ellenőrzött erő irányítja az életünket?
Hogyan lehet ebből kitörni? Moderátor – Szabó Anett Vendég – Bogár László és Boros Imre Művész –
Altorjai Attila

https://www.youtube.com/watch?v=ov1I7XBLK9w (92')
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7.) (13.81.)  Infláció, mint globális pénzfegyver, avagy trükkök százai

        Egy Bogár Naplója    42.7K subscribers  +933  11,027 views   Nov 25, 2022 135 Comments

Számos jel utal arra, hogy a migráció, klíma és a Covid globális háborúi után a mostani véres háború
mögött egy minden eddiginél pusztítóbb globális pénzfegyver-kísérlet is végbe megy. Az ötven éve nem
tapasztalt globális infláció okainak legmélyebb rétegeiben a 2008-as „csinált” összeomláshoz hasonló, de
annál is kegyetlenebb pénz-szivattyú lépett működésbe. Csak még 2008-ban nyilvánvaló volt,  hogy a
pénzhatalmi  rendszer  „pilóta-játékainak”  árát  hárították  át  a  nemzetállamok  kormányaira  és  rajtuk
keresztül az adófizetőkre, most eleve a jegybankokat használták eldobós eszközként egy, a 2008-asnál is
súlyosabb kifosztási  művelet véghez viteléhez.  A Covid lezárások rejtett  háborúja is  csak magyarázó
ideológiaként  kellett  ahhoz,  hogy  a  kifosztás  nyomán  bekövetkező  összeomlás  egyenletesen  legyen
ráterhelhető a világra, a látványtechnikai trükként működtetett ukrán háború pedig ezt a kifosztást teszi
teljessé.

https://www.youtube.com/watch?v=QkYQexryAyo (25')

x.) https://nemzetepito-nepmozgalom.hu/

y.) https://koronaigazsaga.eoldal.hu/cikkek/nyitooldal/

SOS_70. !!!

„HA      VÁLTOZÁST     AKARSZ,     A     VÁLTOZÁS   LÉGY      TE    MAGAD     !”

Kérem szépen e lapom tovább küldését is !!!
Aki először kap tőlem e-mailt, Őt külön is köszöntöm!
További e-mail érkezése természetesen lemondható!
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