
 A  MAGYAR  NEMZET  MEGMARADÁSÁÉRT !

215_ÁLDOTT KARÁCSONYT és SOK ERŐT, EGÉSZSÉGET 2023.-ra IS!

->22.12.24.  Szeretettel és Tisztelettel Köszöntök Mindenkit !

Örömmel Továbítom az alábbiakban néhány Hiteles Ember Jókívánságait is !

1.) (14.18.) Ezt ki ne hagyja! Ludányi Horváth Attilával beszélgettünk. (Mára már 
ismert összefüggések is hallhatók már akkor is. Ez csak fontosabbá teszi a meghallgatást !)

NEXUS TV    43.3K subscribers  +527  41,425 views Sep 30, 2016

Vigyázat! Érdekfeszítő tartalom! Ezt a beszélgetést csak akkor kezdje el nézni, ha van bő fél órája! A vége előtt
nem lesz képes felállni a monitor mellől! Ludányi Horváth Attila a küldetésünkről, múltunkról, jövőnkről. Tegyük
jobbá együtt a világot! A változás elkezdődött.

https://www.youtube.com/watch?v=atvYaIHTGlU (42')

2.) (14.19.) Honvédelem és nemzeti ellenállás konferencia - Kecskemét, 2020.09.04 
(Nagyon érdemes hallgatni történelmünk „közeli részleteiből”. Mindig és többször!)

Magyar Patrióták    3,03 E feliratkozó  +221  14 183 megt. 2020. szept. 22. 24 hozzászólás

Történészkonferenciát  tartottunk  szeptember  4-én  Kecskeméten  a  Trianon  utáni  nemzeti  ellenállásról  szóló
vándorkiállításunkhoz kapcsolódóan, melyen Salacz László országgyűlési képviselő is részt vett. Előadást tartott
Hajagos Csaba, Raffay Ernő, Vincze Gábor, Dévavári Zoltán, Babucs Zoltán, Domonkos László és Boros László.A
konferencia a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásával valósult meg.

https://www.youtube.com/watch?v=a-rDFnQraBg (189')
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 A  MAGYAR  NEMZET  MEGMARADÁSÁÉRT !
3.) (14.23.) 2022.12.15. – Patrubány Miklós decemberi nemzetpolitikai előadásának 

vendége Raffay Ernő volt („1823-tól”, ha jól emlékszem)

        Magyarok Világszövetsége    10,7 E feliratkozó  +150  3 965 megtekintés Élő közvetítés dátuma: 
2022. dec. 15.   21 hozzászólás

Telt  házas  összejövetelen  mutatta  be  két  legújabb  könyvét  Dr.  Raffay  Ernő  professzor.  A  magyarországi
szabadkőművesség hiteles iratai alapján készült könyvek a Trianon-hoz vezető utat vizsgálják, és már címükben is
figyelemfelkeltőek:  Országbomlasztó  szabadkőművesség  illetve  Országhódító  szabadkőművesség.  Köszöntő
bevezetőjében  Patrubány  Miklós  méltatta  vendégét,  az  ország  első  számú  Trianon-szakértőjének  nevezve  őt.
Megemlékezett Mónus Áronról is, aki Franciaországban pert nyert a francia szabadkőművesség ellen. A bíróság
kötelezte a vesztes felelt, hogy nagy példányszámú újságban tegyék közzé a perben bizonyítást nyert tényt, amely
szerint a szabadkőművesség nem holmi jótékonysági, emberbarát szervezet, hanem egy titkos összeesküvés, amely
világhatalomra  tör.  A  Magyarok  Világszövetsége  elnöke  köszöntötte  a  felvidék  keleti  szegletében,
Kaposkelecsényben  született  Vaszily  Tibort,  aki  Patrubány  Miklós  egy  hőnappal  korábbi  nemzetpolitikai
előadásában  beszélt  a  Magyarországon  megjelent,  és  azóta  teljességgel  eltüntetett,  a  magyarság  és  az  ókori
egyiptomiak rokonságát taglaló, három kötetes könyvrő – Dr. Ferdinand Thomas: Conjecturae de origine, prima
sede et lingva Hungaroroum. Vaszily Tibor a hallottakon felbuzdulva a világhálón kutakodásba kezdett,  és egy
napos munkával három különböző portálom megtalálta annak három kötetét... Az előadáson jelen volt sok ismert
közéleti  ember,  közöttük  Drábik  János,  a  Magyarok  Világszövetsége  Stratégiai  Bizottságának és  az  Országos
Trianon  Társaságnak  az  elnöke,  aki  nyílt  színi  tapsot  arató  mondatokkal  méltatta  Raffay  Ernőt,  és  kérdésre
válaszolva igen érdekes,  a világ szabadkőművességére kitekintő adatokkal  egészítette ki  a  szóban forgó titkos
társaságok vázolt tagságát és működését.

https://www.youtube.com/watch?v=G7lTI_QeVQk (120')
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4.) (12.20.)  Földi László - Védett Társadalom - 2022. 12. 09. (Mára már hihetetlen 

dolgok is megtörténtek!)

             NEXUS TV    43,4 E feliratkozó  +362  6 764 megtekintés  2022. dec. 17. 38 hozzászólás

Sorozatunkban Juhász J.  Zoltán beszélgetőtársa Földi  László,  a Védett  Társadalom Alapítvány kuratóriumának
elnöke. Ez év februárjában mutattuk be Önöknek a 2021-ben létrehozott Alapítványt. Milyen lépések, hazánkat is
érintő nemzetközi  folyamatok történtek, amik sürgették egy ilyen szervezet létrejöttét? A beszélgetés az alábbi
linken érhető el: https://www.youtube.com/watch?v=Zf2Rp... A mostani riportban – azóta már erősen megváltozott
politikai helyzetben – már arról is szó lesz, hogy milyen érdekek irányítják a keleti szomszédunkban zajló háborút?
Milyen mozgástere van a politikának, a politikusnak? Az Unió állásfoglalása, a részt vevő politikus ostoba vagy
hazaáruló? Mit tehet egy átlag állampolgár? Földes László országszerte tart előadásokat, találkozókat. Beszámol
személyes tapasztalatairól, a közönség visszajelzéseiről. Az „Open Society” és a Védett Társadalom Alapítvány
(Safe Society Foundation-SSF) helye és szerepe itthon és a világban.

https://www.youtube.com/watch?v=TvFrzOCmvck (50')

5.) (14.24.) Sárkányfog vetemény, avagy sci-fi Karácsonyra (Még a sci-fi is!)

       Egy Bogár Naplója    43.2K subscribers  +1.1K  18,185 views  Dec 23, 2022 164 Comments

Az elmúlt  évtizedek során  született  science  fiction művek mindegyike  a  techno evolúcióra  összpontosít,  és  a
szerzők képzelőerejét szinte teljesen az köti le, hogy milyen technológiai csodák veszik majd körül az embert a
jövő  évszázadok  során.  Ám szinte  minden,  ami  az  ember  lelki,  erkölcsi,  szellemi  arculatát  illeti,  ott  mindig
ugyanazokat  a  mintázatokat  látjuk.  Az  ember  ugyanúgy pusztítja  a  számára  külső  természetet,  és  saját  belső
természetét is. Jól rímel erre Stephen Hawking sürgetése, hogy lépjünk ki a világűrbe, hisz úgyis elpusztítjuk a
bolygónkat. De ha ez valóban így van, akkor ugyan mi a garancia arra, hogy nem pusztítjuk el az általunk belakott
újabb  bolygókat  is?  Ilyankor  Karácsonykor  kicsit  elgondolkodhatnánk  mindezen.  Azon,  hogy vajon  mi  ez  a
kettősség bennünk. Ha tudjuk mi is volna a helyénvaló, akkor miért nem azt tesszük.

https://www.youtube.com/watch?v=eeH7cpSbgzU (22')
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6.) (14.21.) AHNSZ III. Alkotmányjogi Konferencia - Hegedűs Loránt lelkész 

megnyitó beszéde Hazatérés Temploma

          Hungária TV    9,02 E feliratkozó  +15  263 megtekintés  2022. dec. 21.

https://www.youtube.com/watch?v=TI_5j0Qv9oA (14')

7.) (14.24.) Dominus Adventus 2022! Bene Gábor: "A Magyarság egyetlen 
legitim államformája a Királyság!"

          Hungária TV    9,02 E feliratkozó  +62  +823 megtekintés 2022. dec. 22.  10 hozzászólás

Dr. Bene Gábor 2022. december 18-án az AHNSZ III. Alkotmányjogi Konferencián elmondott beszédének stúdió
felvétele.  "A nyugati  utasítások elfogadása,  annak végrehajtása hazaárulás!  Az ökológiai  királyság az egyetlen
lehetséges  út,  amely a  természet  és  a  társadalom rendbetételét  szépen,  fokozatosan  megtudja  majd  valósítani.
Nekünk nem kell királyt választani!" Hungária TV Kőszegi M. László felvétele 2022. december 20.

https://www.youtube.com/watch?v=s_Eq6WHZ5Cc (49')
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      x.) https://nemzetepito-nepmozgalom.hu/

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

SOS_77. !!!

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

Kérem szépen e lapom tovább küldését is !!!
Aki először kapja tőlem ismeretterjesztő lapomat, Őt is köszöntöm !!
További e-mail érkezése természetesen bármikor lemondható !
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