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223_ÉBREDJETEK már MAGYAROK ! 
 

->23.01.13.    Szeretettel és Tisztelettel Köszöntök Mindenkit! 
 

Tulajdonképpen elegendő lenne az 1.) pontban elmondottakat továbbítanom! Vissza kellett 

keresnem, - egy fontos KÖNYV miatt egyik régi lapomat - ezért „223_M1” mellékletként elküldöm azt is! 

Válogatni lehet a linkek közül is, amennyiben „azok még nem törlődtek le”! 

1.) (15.23.) Küszöbön a Szép Új Világ - Karc FM 

  Karc FM  22,2 E feliratkozó  +1,1 E  24 232 megtekintés 2023. jan. 12.  243 hozzászólás 

 

Küszöbön a Szép Új Világ Olyan roppant vagyonok gyűltek össze a Földön, hogy tulajdonosaik szerint 

immár joguk van a világ irányítására is. Milyen jelenségek, szerveződések és személyek mutatják ezt a 

XXI. század egyre viharosabb történetében? Milyen életre számíthat az emberiség, ha a választásos 

demokrácia helyett a pénztőke szabja meg életének kereteit? Már vannak, akik elemzik az új 

tendenciákat, egyikük, dr. Hossó Andrea ebben a Karcolatban összegzi véleményét. 

  Janos Szamonek 

Köszönjük Kedves Andrea! Maradjon itthon és legyen velünk! 

 

 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=L5_sbqG7fMY    (51’) 

 

2.) (15.24.) Meddig tölti a Nyugat az Orosz húsdarálót? - Horváth Gergő 

 NEXUS TV 43,5 E feliratkozó +34 497 megtekintés 2012.01.12.  1 hozzászólás 

 

  Иштван Молнар 

Micsoda kérdés? Már nyíltan kimondták, hogy az utolsó csepp ukrán vérig. Az a szomorú, hogy a majdánon elhülyített ukrán 

agyament patrióták azóta sem képesek felfogni, hogy az oroszok felszabadítani jöttek, nem pedig leigázni. A "húsdaráló" pedig 

bizony addig fog dolgozni, ameddig lessz "tölteléke". 

 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=Yd_VcKxrZUM     (2’) 
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3.) (15.25.) A Felvilágosodás sötét babonái, avagy miért is kellett leváltani XVI Benedek pápát 

 Egy Bogár Naplója 43,5 E felir. +1,8E  39 372 megt. 2023. jan. 10.  242 hozzászólás 

 

Meghalt Benedek pápa Ratzinger bíboros és egy olyan mondatát kellene átgondolnunk, ami nagyon pontosan írja le korunk 

lényegét, és talán érthetőbbé teszi, hogy miért kell leváltani. „Minden érték, még az élet értéke is viszonylagossá vált, eltűnni 

látszik a jó és a rossz kategóriája, és amikor az ember már nem Isten, hanem saját maga képmása. A relativizmus dogmává 

válik, mely azt hiszi magáról, hogy az ész végső megismerésének birtokában van, és joga van ahhoz, hogy önmagán kívül 

minden egyebet az emberiség túlhaladott stádiumának tekintsen” A Felvilágosodás önmeghatározásának a lényege ugyanis az, 

hogy a „sötét középkor babonái” helyére a felvilágosult ész racionalitását helyezi. Valójában azonban csupán annyi történik, 

hogy az egyik MÍTOSZ helyére egy másik lép. Most a Felvilágosodás négy babonáját tekintjük át, pozitivista-szcientista, a 

materialista-hedonista, az evolucionarista-progresszionista és a demokracionista-egalitáriánus-liberokrata babonát 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=5hoVLQ6GQqU      (28’) 

4.) (15.26.) 2019.04.18 - Szemléletváltás - Tíz parancsolat 1. rész - Pap Gábor 

 Ne Legyen Áldozat  12,9 E feliratkozó  +581  38 794 megtekintés   2019. ápr. 19. 
Vélhetően kevés olyan ember él a keresztény világban, aki ne hallott volna az élete során az ószövetségben megtalálható tíz 

parancsolatról. Azt tudni való, hogy az ószövetségben megtalálható istenképnek semmi köze sincsen sem Teremtéshez, sem az 

Újszövetségben megtalálható Teremtő Istenhez. És még is. A jelenben is az ószövetséget veszik mérvadónak és aszerint 

tanítják a keresztények számára a hitet. Sokan még most sem veszik tudomásul, hogy az igazság akkor is igazság, ha azt 

tagadják, ha arról nem beszélnek, ha helyette mást mondanak. Vagy ha az Igaznak a vérét veszik. 

 

 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=P4UYzHcYE7A     (28’) 

 

5.) (15.27.) 2019.04.25 - Szemléletváltás - Tíz parancsolat 2. rész - Pap Gábor 

 Ne Legyen Áldozat  12,9 E feliratkozó  +429  24 686 megtekintés   2019. ápr. 26. 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=pzTyrQugPq8     (28’) 
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6.) (15.28.) "Magyarország szégyene, hogy emberek az utcán laknak!" 

  Hungária TV  9,08 E feliratkozó  +100 1 564 megtekintés 2023. jan. 4.  29 hozzászólás 

Hungária TV Paraszt Stúdió 2023. január 1. A stúdiógazda, Dr. Bene Gábor vendégei: Abonyi Zsolt 

hajléktalan polgár Várkonyi Zoltán Elvis és politikai immitátor Hungária TV 2023 január 1. A felvételt 

készítette: Dr. Bene Gábor Kőszegi M. László 

 

 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=yACQZZnwSno     (32’) 

 

7.) (15.29.) 21. konferencia (2021. 10. 08.): dr. Borvendég Zsuzsanna 

  Kommunizmus Bűnei Alapítvány  308 felir. +284  13 580 megt. 2021. nov. 7.   61 hozzász. 

A Kommunizmus Bűnei Alapítvány és a Konrad-Adenauer-Stiftung közös tudományos konferenciát 

szervezett. Előadóink a kommunisták 1945-ben kezdődő folyamatos jogsértéseit vizsgálják, ami kiterjedt 

többek között a tulajdonjog, a személyi- és szólásszabadság kárára elkövetett erőszakos cselekményekre. 

Ha a tisztelt hallgatók áthallásokat fedeznek fel az előadások témái és a mai magyar valóság között, az 

nem a véletlen műve. 

 

 

 

Janos Szamonek 

Talán már mindenki számára világos, hogy "legfelül" összeért mindaz, ami a Nemzeteknek árt! Trianon"-nak nem lett vége, a 

mai napig folytatják ugyanazok!!! Bocsánat: az utódaik! 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=AaC9sMzSvH0     (26’) 
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 x.) https://nemzetepito-nepmozgalom.hu/ 

 

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

 

 

 

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

Emlékezzünk például az 1840-es évek „Védegyleti Mozgalmára”!   SOS_82.  !!!   

 

 

Kérem szépen e lapom tovább küldését is!!! 

Aki először kapja tőlem valamelyik ismeretterjesztő lapomat, Őt különleges tisztelettel köszöntöm !!! 

További e-mail érkezése természetesen bármikor lemondható! 
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