
   A MAGYAR NEMZET MEGMARADÁSÁÉRT! 

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

225_TÖRTÉNELEMRŐL, POLITIKÁRÓL, TUDOMÁNYRÓL, HÁBORÚRÓL, de 

mindenkinek ! 
 

->23.01.24.    Szeretettel és Tisztelettel Köszöntök Mindenkit! 
 

„Nyugaton a helyzet változatlan!” Mondhatnánk, de ez mégsem igaz! (Vagy nézőpont kérdése?) Keleten 

pedig tovább gyilkoltatják az embereket! Ez pedig igaz! Manapság, – de régóta is – a túl sok információ 

közül csakis ”szilánkokat” tudhatok továbbítani! (Küldik, készítik, keresem, találom, stb.; Nyilván 

lehetnek bőven olyan témák, amelyeket már többen is láttak, hallottak!)  Köszönet Minden Résztvevőnek! 

1.) (15.49.) Dr. Raffay Ernő a szabadkőművesekről a Fekete István Szabadegyetemen (Ld.: 12.pont!) 

 MHM  63,6 E feliratkozó   +535   11 889 megtekintés   2023. jan. 21.     102 hozzászólás 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=rUvtmJvOl8Q    (118’) 

2.) (15.52.) Davos 2.0, avagy duma, dedó, dilemma 

  Egy Bogár Naplója  44 E feliratkozó  +951  10 248 megtekintés   2023. jan. 24.  143 hozzászólás 

Lezajlott hát Davosban a globális szuper-elitek világtalálkozója, ahol az égig érő szómágia (duma) és az 

ellenőrzöttség és engedelmesség (dedó) kikényszerítése újabb szintet lépett. A narratívák ellenőrzés alá vonásának, 

a „dezinformáció” elleni globális fellépésnek és a „kézzelfogható” („tangible”) megoldások ingerült sürgetésének 

indulatai azt jelezték, hogy a „nem létező” világerő számára a háború valóságos dilemmák forrása. Az a tény, hogy 

kísérlet sem történt Oroszország bármilyen részvételének biztosítására, miközben az ukrán elnök videó üzenetét, a 

jelenlévő first lady, sőt az elnöki kabinetfőnök beszédét állva vastapsolhatta meg az átszellemült világelit, azt jelzi, 

hogy a globális együttműködés és párbeszéd egy fragmentált világban, ahogy az egyik alapvető kérdésnyaláb 

fogalmazott, legfeljebb önmaga paródiájaként értelmezhető. A dilemmát talán az jelentheti a világ nem létező 

urainak, hogy a háború így a kölcsönös önmegsemmisítésbe vezet. 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=UJHlk19Ot78    (27’) 

Bejegyzésem: Janos Szamonek 

Kedves Tanár Úr! A címben szinte minden! Szent Korona Országát kell "feléleszteni"! Ez az 

egyetlen megoldás a Kárpát-medencében! Ez út a Magyar Történeti Alkotmány 

jogfolytonosságának helyreállításával kezdődik! Net keresőbe:  neem párt      !!! 
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Másik (most, a szerkesztéskor még friss) bejegyzés: Szakáll László  

Tisztelt Bogár úr! Lehetne egy videó arról is hogy 23db. Akkumulátor gyárat tervez a Fidesz építeni 

az országban! Ha a többi nem is lesz 400 hektár "csak" 100, az is több mint 2000 hektár 

Magyar termőföld! Ez már bőven a gyúrcsányi szint alatt van. Ez már hazaárulás! Ez nagyon 

nem az önellátás felé mutat! 

3.) (15.55.) MI LETT VELED NÉMETORSZÁG? 

 

https://latoszogblog.hu/aktualis/mi-lett-veled-nemetorszag/ 

4.) (15.40.)  A Magyarság legfőbb megtartó ereje a parasztság 

  Hungária TV  9,1 E feliratkozó   +53    842 megtekintés   2023. jan. 22.    2 hozzászólás 

"A rend a természet legfontosabb része!" Fackelmann István Ásotthalom alpolgármestere a Paraszt 

Stúdióban. Stúdiógazda: Dr. Bene Gábor A felvételt Kőszegi M. László készítette Hungária TV Paraszt 

Stúdió Szeged, 2023. január 16. 

 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=H9R1-grk0fM   (28’) 
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5.) (15.47.)  Harc a világelit beavatkozási kísérletei ellen – Kommentár klub, 2023. január 15 

  M5  67,4 E feliratkozó  +970   52 210   megtekintés   2023. jan. 16.    235 hozzászólás 

Idei első adásunkban utánajárunk, hogy mi vár Magyarországra és a világra 2023-ban, és szó lesz a 

magyarországi baloldal tizenkét évre visszanyúló, transzatlanti összeköttetéseiről is. Vendégek: Békés 

Márton történész, a Kommentár főszerkesztője, Fricz Tamás az Alapjogokért központ kutatási 

tanácsadója, László András nemzetközi kapcsolatok szakértő és Szikra Levente az Alapjogokért Központ 

elemzője. Főbb témák: 00:00 Ez várható 2023-ban 05:43 Globális folyamatok 2023-ban 38:00 Baloldali 

összefonódás a globális-progresszív hálózatokkal. 

 

 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=U5Fvan1FLy8    (52’) 

 

6.) (15.56.)  Davos 2023: Zelenszkij, Schwab és a Black Rock vezér találkozója - Földi László 

  Ultrahang  115 E feliratkozó  +2,4 E    99 560 megtekintés   2023. jan. 17.   311 hozzászólás 

Jelenleg is zajlik Davosban a Világgazdasági Fórum 2023-as találkozója, ahol többek között Szijjártó Péter, 

Magyarország külügyminisztere is részt vesz. Zelenszkij Klaus Schwabbal és a Black Rock vezetőjével tárgyal, 

miközben a Világgazdasági Fórum zászlóra tűzte a magántulajdon korlátozását. A témában Földi László, a Védett 

Társadalom Alapítvány kuratóriumi elnöke volt a vendégünk.  

 

 https://www.youtube.com/watch?v=4JUcDzywm3s   (32’) 
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7.) (15.50.)  Dr. Drábik János - Megnyerhető-e egy nukleáris háború?  (előzetes) 

 NEXUS TV  43,6 E feliratkozó   +186    2 250 megtekintés   2023. jan. 22.    30 hozzászólás 

 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=6grtyZiKfSE   (5’) 

8.) (15.38.)   Lehetséges-e a zöld jövő? A zöld energia tárolásának mítoszai 

Az Új Percek podcast 66. részében az energiapolitikák útvesztőiről fogom kérdezni élőben vendégemet, Király 

József vegyészmérnök urat, a klimarealista.hu oldal társszerzőjét. József évek óta tagja a 

“klímaszkeptikusok” közösségének, akik tudományos megalapozottsággal cáfolják az ENSZ Éghajlatváltozási 

Kormányközi Testületének és globális apparátusuknak antropogén klímaváltozással kapcsolatos állításait. A téma 

idén különösen aktuális, hiszen úgy tűnik, hogy a magyar kormány akkumulátorgyártó nagyhatalommá szeretne 

válni, de a nyugat többi országa sem úgy látszik, hogy egyelőre feladni készülne a harcot a nettó zéró lehetetlen 

célkitűzéseivel szemben. Még az sem rendíti el a széles publikumot az önpusztító energiapolitikáktól, hogy a minap 

Grétácska mosolyogva pózolt a médiának rendőrökkel az oldalán letartóztatása közben… 

  1622 E feliratkozó   +11   333  megtekintés  2023. jan. 19. 

 

 https://odysee.com/@SzkeptikusKerekasztal:9/klimarealista:a  (41’) 
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9.) (15.39.)   ChatGPT – A mesterséges intelligencia forradalmi lépése 

    Bukovinszki Gergely  1,83 E feliratkozó  +266  5 541 megtekintés 2023. jan. 18. 54 hozzászólás 

Őszintén mondom, hogy a ChatGPT az elmúlt évtized talán leghihetetlenebb technológiája, és ez csak a 

kezdet. Kétségtelen, hogy a média szenzációvadász töltetű cikkekkel teli, ugyanakkor az algoritmusok 

vitathatatlanul beléptek a munkaerőpiacra és ugyan még nem tartanak ott, mint amit sci-fi írók 

megálmodtak a múlt század eleje óta, de a gépek forradalma exponenciálisan gyorsul. Az OpenAI vállalat 

ChatGPT nevű legújabb fejlesztése cunamiként érte az internetet. Mindössze 5 nap leforgása alatt 1 millió 

felhasználót vonzott magához. Ez Facebooknak 2 évébe telt. 

Amikor iskolás voltam, egy grafikus művész tanárom azt mondta, hogy mi tanoncok felejtsük el a 

festészetet, a szobrászatot, a hagyományos képzőművészetnek vége. Ezzel az állásponttal ő nem volt 

egyedül. Én akkor nem hittem neki, és továbbra sem vagyok hajlandó elfogadni ezt. De valamivel több, 

mint egy évtizeddel később, itt vagyunk a mesterséges intelligencia és NFT-k posztmodern világában, és 

lám-lám, mennyit fordult azóta a világ. A magaskultúra és minőségi kézművesség ismét a szupergazdagok 

luxuscikkévé vált. Talán ez segít hozzá bennünket a kézművesség és bölcsészettudományok 

reneszánszához, elfordulva a technológiai civilizáció buktatóitól? Egy olyan civilizációtól, ahol az ember 

térdre borulni kényszerül a transzhumán “isten” rideg, hibás kódokkal fertőzött lábai elé? Na jó, talán egy 

kicsit drámai voltam :), azért a problémákat remélem, hogy sikerül árnyalnom ebben a videóban. Tovább 

a videóhoz >> 

 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=LSD0yxj6NWE    (15’) 

10.) (15.54.) HIVATALOS ADATOK: Németországban 276%-kal nőtt a halálozás 

2020-hoz képest - A beoltottaknál 2022 januárjában a VAIDS, a szerzett 

immunhiányos szindróma alakult ki, eddig102 000-en haltak meg emiatt 

KATTINTSON a 225_M1 mellékleten  a fentebb is látható bemásolt címre, amennyiben látni szeretné eredetiben is 

a dokumentumot! 
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11.) (15.53.)   Tömegével hurcolják el a magyarokat Kárpátaljáról? - Füssy Angéla 

 Ultrahang  115K subscribers   +1.2K   37,116 views    Jan 23, 2023    315 Comments 

 

Füssy Angéla, a Pesti Srácok főmunkatársa volt a vendégünk, akivel annak kapcsán beszéltünk, hogy 

óriási sorozási hullám indult Kárpátalján. Füssy Angéla a helyszínen járt, ahol megtapasztalta, hogy 

milyen drámai állapotok uralkodnak a térségben. 

 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=SyT8-oPeeHc   (32’) 

12.) (15.57.)   Okkult Erők.1943. Szabadkőművességről készült film.  AJÁNLOTT 1.) ponthoz 

  Mariann Sz.  162 subscribers    +10      840 views       Jul 3, 2021 

A legjobb szabadkőművességről készült film. A film pontosan bemutatja a "titkos" kőműves beavatási 

ceremóniát is. 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=eWUs5lieRMU   (52’) 

6./7 

mailto:janos.szamonek@gmail.com
https://www.youtube.com/@ultrahangofficial
https://www.youtube.com/@ultrahangofficial
https://www.youtube.com/watch?v=SyT8-oPeeHc
https://www.youtube.com/@MrMariann87
https://www.youtube.com/@MrMariann87
https://www.youtube.com/watch?v=eWUs5lieRMU


   A MAGYAR NEMZET MEGMARADÁSÁÉRT! 

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

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_84.  !!!
   

 

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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