
 A  MAGYAR  NEMZET  MEGMARADÁSÁÉRT !

212_A FIATAL NEMZEDÉKHEZ   IS   ÉS MINDENKIHEZ mellékletekkel együtt !

->22.12.03.  Szeretettel és Tisztelettel Köszöntök Mindenkit !

Két  „Szkeptikus  Kerekasztal”  anyag  látható  az  első  két  pontban!  Először  KÍNA  mai
HELYZETÉRŐL tudhatunk meg olyan ismereteket,  amelyeket a  „fősodratú-média-egymondatos-
hírrel-tálal-talán-esetleg”! A 2.pontban G20,B20,WEF...stb. A 3. pontban „egy bejegyzett link után”
régi  felvétel  Alan  Watt-tal,  amely  LELEPLEZŐ  JÓSLAT-nak  is  mondható  mára  –  egy  órában!
Mellékletekként továbbítok még – a közelmúltban - hozzám érkezett anyagokat:

212_M1_SAJTÓ NÉLKÜLIEK forrásanyagokkal  (37 oldal)

212_M2_A TRANSZHUMANISTA agenda terve forrásanyagokkal SCHWAB-HARARI (12 oldal)

212_M3_Varga Domokos György írja Fuksz Sándor és Patrubány Miklós tanulmányáról_ Petőfi a
mélyállam fogságában. Lehetséges-e fegyverletétel a 200. évfordulón? (206_M1-ben tov.!) (15 oldal)

212_M4_MAGYAR ESTEK sorozat 19.előadására meghívó_221208 (2 oldal)

212_M5_RENDET BIZTONSÁGOT - CÉLPONTBAN A MÖM (8 oldal)

(Most is lehetnek - Sokak által - már ismert anyagok!)

1.) (14.02.)  Kínában nagy balhé van

    Bukovinszki Gergely: 2022.11.30.  „63.” ÚjPercek
    

Az  országban  áll  a  bál  és  kérdéses,  hogy  megismétlődnek-e  az  1989-es  tragikus  események,  vagy
csírájában fojtják el  a lázongó egyetemisták mozgalmát? Szinte a semmiből pattantak ki az egy hete
országszerte zajló tüntetések, amikre igazán senki sem számított. A csütörtöki Ürümcsi lakóház tragédiája
csak  olaj  volt  a  tűzre  az  egyébként  is  feszült  hangulatban,  ami  ráadásul  a  kínai  vezetés  drákói
intézkedéseinek következménye.  Néhány fontos előzménye,  okozója az általános elégedetlenségnek a
párt  „zéró-COVID”  korlátozásai,  az  erősödő  gazdasági  válság  és  infláció,  illetve  romló
munkakörülmények.  A globális  ellátási  láncokra és gazdaságra kifejtett  káros hatások mellett  komoly
geopolitikai  következményekkel  is  lehet  számolni,  hiszen  most  a  világ  szeme  szegeződött  a  vörös
kapitalizmusra, és néhányak egyenesen a pártvezér nyugati szankcionálását rebesgetik. Bár elhamarkodott
jósolgatni,  az  esemény  tökéletesen  beleillik  Schwab  globalista  bandája  által  kihirdetett  átalakítások
hosszú  sorába,  és  a  „mérgesebb”  tömegek  jövőjének  narratívájába.  Ha  az  elmúlt  hónapokban
rendszeresen követted a SZK Kínáról szóló anyagait, akkor számodra nem meglepő ez a kijelentésem. Az
e heti podcastben erről lesz szó, úgyhogy várlak téged is szeretettel a streamen, rendhagyó módon szerdán
19:00-tól. Tovább >>

https://www.youtube.com/watch?v=tyP3qhr3zvM (44')

1./3

„ISTEN, HAZA, CSALÁD !”  janos.szamonek@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=tyP3qhr3zvM
https://odysee.com/@SzkeptikusKerekasztal:9/podcast_63:7?r=BCtaYGhkkk8huSddrP3dxhYJ3GSFcJuc
mailto:janos.szamonek@gmail.com


 A  MAGYAR  NEMZET  MEGMARADÁSÁÉRT !

https://odysee.com/@SzkeptikusKerekasztal:9/podcast_63:7?
r=BCtaYGhkkk8huSddrP3dxhYJ3GSFcJuc (49')

November 30th, 2022     1,005 views   +24

2.) (14.03.)  Amiben minden kormány megegyezik – Ez hogyan érint téged?

     Bukovinszki Gergely - 2022.11.20.: 
A napokban számos fontos kijelentést hallhattunk a G20, B20 és APEC csúcstalálkozók résztvevőitől. A
globalizáció  korának  vége,  állítják  szakértők.  Gazdasági  válság,  erősödő  infláció,  klímaváltozás  és
konfliktusok  évei  következnek.  Valóban  fragmentálódik  a  világrend,  vagy  csak  a  “vészhelyzeti
kapitalizmus”  új  normális  rendjét  tapasztaljuk?  Amíg  a  politikai  bábszínház  komédiásai  összejárnak
csevegni,  mulatozni  trópusi  országokban,  magángépeikkel  repkednek  –  hiszen  nekik  busás  karbon-
engedmények  járnak  -,  addig  a  digitális  gazdaságra  történő  átállás  súlyos,  emberi  szabadságjogokat
feszegető lépéseinek sorozata terheli a civilizáció naiv, gyermeki lelkét. Vitathatóan, amit láthatunk, az
egyáltalán nem a globális egység megszűnése, hanem az átalakítások egy következő fázisa, ahol kisebb
regionális  egységek  olvadnak nagyobb  egységekbe a  további  központosítás  érdekében.  Az eredmény
látható és tapasztalható politikai oldaltól és nemzettől függetlenül. Drákói átalakítás érkezik az ellátási
láncokban és fogyasztási szokásainkban, beleértve az információ fogyasztását is, ami eljut hozzánk. Kik
alakítanak?  Kik  a  hunyók?  Természetesen  most  is,  mint  mindig  központi  bankároktól,  nemzetközi
pénzintézetektől és nagytőkés befektetők érdekhálózataitól fúj a szél. TOVÁBB >>

https://www.youtube.com/watch?v=7YvAlOpX7kQ (17')
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Hivatkozások és a videó egyéb felületeken >>
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3.) (14.01.)  Alan Watt : Az emberi psziché manipulálása (feljavított képminőségű 
magyar szinkronnal)
 raneldaan    550 feliratkozó  +1,4 E      99     491 megtekintés     2015. júl. 20.   126 hozzászólás

https://www.youtube.com/watch?v=xFLVMD99_88 (60')

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

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

SOS_73. !!!

„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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