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Offshore számlákon az államadósság duplája — a 6. oldalon
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A kutatók olyan patkányokon véAz Európai Unióban szabadságát és önrendelkezését megteremteni kívánó erdélyi magyarság lapja geztek kísérleteket, amelyeket egész
Lapunk – minden üldöztetés ellenére, utolsó erejéig – támogatja és támogatni fogja a székely önrendelkezés ügyét!!!
életükön át génmódosított kukoricával
XXIII. évfolyam • Idõszak: 2012. november 3. – 2012. november 16.
etettek. A hímek fele, a nõstények 70
Megjelenik kéthetente – 16 oldalon • Ára: 2,50 új lej
százaléka pusztult el idõ elõtt...
Az Európai Idõ ténylegesen független lap. Nem támogatja sem a Soros Alapítvány, sem sajtóalapítványok, sem a magyar, sem a román kormány – sem semmilyen más állami vagy civil – teljes terjedelemben a 14. oldalon –
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23.

(társadalmi) szervezõdés, intézmény, párt, érdekcsoport vagy tehetõs polgár, sem rokon, sem ismerõs vagy barát. Egyetlen támaszunk az Olvasó, s akinek kezében a sorsunk: az Isten.

Az önmegvalósítás csapdái
Van egy uszító oldal (a sok közül) a neten. Alkalmanként rácsodálkozom, amikor nagyon nincs más
dolgom, álmos vagyok, a fejem is kókad lefelé, s kell
valami, ami erõsebb, mint egy langyos kávé. Na, ez
a Nõk lázadása névre hallgató, elmekórtani
esetgyûjtemény. Itt azok a szerencsétlenek gyülekeznek, akik komolyan hiszik, hogy ha egy férfi az
utcán megnéz egy csinos nõt, az szexista megkülönböztetés, és ha az új családi házam (nem mintha lenne ilyen) tervezése közben nem kérem ki a szomszéd
kétéves gyermekének véleményét, az kirekesztõ és
antidemokratikus.
Igen, korunkban vannak ilyen lények, akiket a haladó szellemû jelszavak már az elmebaj határáig toltak. Akik már a létezés örök törvényeit tagadják.
Akik mindennek hisznek, csak a saját szemüknek
nem. Akik minden társadalmi jelenség magyarázatánál a bonyolultabb és nyakatekertebb választ fogadják el – tehát ha valaki bûnözõ, hitvány gazember,
akkor annak oka a megkülönböztetés, az elnyomás,
a rossz gyerekkor, az apja, a tanára, a katolikus egyház, de semmiképp nem az, hogy az illetõ egyszerûen olyan és kész. Náluk – mármint az emancipált elmebetegeknél – láttam belinkelve egy jó kis
cikket. A címe a következõ volt: „A család mint perverzió”. (Lassan egyesek számára az a szó, hogy apa
és család, tiltott önkényuralmi jelkép lesz). Idézek
párat a kezelésre szoruló tünetekbõl. Csak pusztán
érdekességként, hogy lássuk, hol tart világunk. Hogy
mivé züllesztette valaha élhetõ Európánkat az internet, a koedukált oktatás és a „mindenkinek diplomát” mozgalom.

„A jelenlegi magyar politikai kurzus üzenete,
hogy a nõknek »vissza« kell térnie a gyermekneveléshez. (…)Újra és újra fölvillan a magyar politikában a család-gyerek-nõ egyáltalán nem szent háromsága, vannak még sokan, akik emlékeznek a Fideszkormány »három gyerek, négy kerék« bonmot-jára.
Állítólag az volt az lett volna elsõ kísérlet arra, hogy
a nõket, gyerekeket mint alkatrészeket prezentálja a
magyar közélet.”
„A képviselõk többsége szerint ebben az országban csak a szavazóképes korú, fehér bõrû, magyar,
keresztény férfiak a teljes jogú állampolgárok.”
No, hát ennyi elég is. Nem folytatom. Nem maga Bogár László:
cikk a lényeges, hanem a jelenség ijesztõ, annál is
inkább, mert egyre terjedõ jelenségrõl van szó.
Parászka Boróka. Erre a névre hallgat az illetõ,
aki ezeket a sorokat leírta. Megnéztem más írásait is
a szóban forgó portálon. Egyikben az erdélyi magyarok féltése fáj neki, mert szerinte román nacionalizmus nincs, ellentétben velünk, magyarokkal. Szóval
a szokásos liberális gyakorlat, miszerint karoljunk
Budapest belvárosának egyik legelegánfel mindent, ami a nemzetnek, a közösségnek árt, és
sabb
terén áll a minket évtizedeken át fosztotámadjunk, gúnyoljuk, tapossuk azokat, amik az
gató birodalom emlékmûve. Mellette néhány
erõsödését szolgálják.
méterre a hazánkat jelenleg függésben tartó
(folytatása a 3.. oldalon)
globális birodalom egyik központjának nagyPozsonyi Ádám (Magyar Hírlap) követsége. Igen, amely napról napra egy termonukleáris csapások ellen is védelmet nyújtani képes atombunkerre kezd hasonlítani a
Forrás:
http://www.magyarhirlap.hu/velemeny/az-onmegvalositas-csapdai – 2012. október köréje épített védelmi berendezések miatt.
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