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Elsőként – miden mást megelőzve - ragaszkodnunk kell a következetes nem-
zetépítéshez, az erős magyar nemzetállam létrehozásához és megőrzéséhez. 

Másodszor a fehér fajhoz tartozó európaiakként: ragaszkodnunk kell ahhoz, 
hogy Európa őshonos fehérfajú népei megmaradhassanak és megőrizhessék 
genetikai és kulturális önazonosságukat. Az európai fehér faj haladéktalan 
összefogására van szükség szervezett önvédelme érdekében. 

Harmadszor:  amerikai állampolgárként kötelességemnek tartom, és minden 
embertársamnak azt ajánlom, hogy az Egyesült Államok, miként korábban is 
volt, ismét nemzetállam legyen. Nem maradhat továbbra is a gátlástalan és 
agresszív pénzhatalmi világelit kozmopolita-liberális impériuma. 

Negyedszer pedig az emberiséget alkotó 7 és fél milliárd ember egyikeként: Meg 
kell változtatni a dollár egyeduralmán alapuló pénzrendszert és át kell térni 
a teljesítménnyel fedezett valutákra alapozott új pénzrendszerre. Le kell ál-
lítani a világhatalom további centralizációját és át kell térni a demokratikus 
decentralizációra világszinten is.
Ha az élet pártján vagyunk, akkor az egyes ember nem maradhat atomizá-

lódott egyén. A magyar társadalom nem maradhat elkülönült közösségek mo-
zaiktársadalma. Mindent el kell követni azért, hogy a magyar társadalom ne 
legyen egymással rivalizáló és szeparált mini-társadalmak szervetlen mozaikja. 
Egy ilyen törmeléktársadalom nem biztosít védelmet, mert nem alkot szerves 
egészet és nem tekinthető nemzetnek. 

A szervezett magánhatalom által az emberiségre kényszerített multikultura-
lizmussal nem lehet életképes közösségeket létrehozni és fenntartani. A műkö-
dőképes közösségnek – a családnak, a nemzetnek – olyan összességet kell alkot-
nia, amelynek az alkotórészei nem állnak kibékíthetetlen ellentétben egymás-
sal. A jelenlegi globális világrendszer a szervezett magánhatalom világrend-
je. Ennek az országonként, földészenként és globálisan is megszerveződött ma-
gánhatalomnak a nemzetállamok és azoknak most kialakulóban lévő együttmű-
ködése az egyik fő ellensége, mert akadályozza a pénzhatalmi világelit abszolút 
uralmának a visszafordíthatatlanná tételét. 

Drábik János

Magyarként élni és túlélni 
a pénzuralmi világrendben

Mit tehetünk magyarként a halál kultúrájának 
a megváltoztatásáért?
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A természetes közösséget alkotó családnak, nemzetnek és primer vallási kö-
zösségeknek a közös érdekeit és értékeit csak a szervezett magánhatalom ké-
pes még védelmezni a globálisan megszerveződött magánhatalommal szem-
ben. A pénzuralmi világrendben már csak a nemzetállamok védelmezik a közér-
deket, mert maradék szuverenitásukkal még ellent tudnak állni a pénzhatalmi 
világelit, a szervezett magánhatalom, világhegemóniájának.  

A szervezett magánhatalom és a nemzetállamok szembenállásában az önző 
magánérdek és az önérdeken morálisan felülemelkedő közérdek konfliktusa je-
lenik meg.

Nem maradhatunk atomizálódott és lényegében tehetetlen emberek. Fel kell 
ismernünk kettős-természetünket: egyrészt önálló, szabad akarattal bíró em-
berként önérdekünket követő szuverén lények vagyunk, másrészt szükségsze-
rűen valamely - önmagunknál nagyobb - közösségnek az alkotórészei is. Ily mó-
don a legkülönfélébb funkciókban (gyermek, szülő, testvér, unokatestvér, nagy-
szülő, stb.) kötődünk ahhoz a biológiai családhoz, amelytől életünket kaptuk. 
Másrészt hazafiként ahhoz a genetikai, nyelvi-etnikai, kulturális, hagyomány és 
történelmi közösséghez tartozunk - a nemzetünkhöz, a hazánkhoz -, amely a na-
gyobb családunk, és amelynek a tagjaival együtt élünk szülőföldünkön. Nem-
csak ország-lakosok, a magyar állam polgárai vagyunk, de szülőföldjükhöz, nem-
zetükhöz érzelmileg is kötődő, hazájukat tisztelő és szerető hazafiak is. A nem-
zetállam tehát nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az egyes ember egyénként és saját 
közössége tagjaként teljesértékű életet élhessen. 

Az ember felett álló isteni (természeti) törvények szerint az a magától értető-
dő, ha az ember először önmagát, aztán családját, aztán nagyobb családját, a 
nemzetet, majd pedig azt az emberfajt szereti, amelyikhez tartozik (jelen eset-
ben az európai fehérfajú népeket) és csak ez után jön az egész emberiség szere-
tete, az univerzális humanizmus, amely az egyes embert csak a felsorolt közve-
títéseken keresztül képes természetese módon az emberi civilizáció egészével 
összekapcsolni.

A természet törvényeivel ellentétes, ha az egyén - mellőzve családját, nemze-
tét, és azt az emberi fajt, amelyikhez tartozik, - közvetlenül csak az egész embe-
riséget szeretheti, ahogyan azt a kozmopolita liberalizmus képviselői ránk akar-
ják kényszeríteni, mesterséges, elvont humanizmusuk szabályainak az erőlteté-
sével. Aki nem ezt teszi, az nacionalista, rasszista, kirekesztő, idegen-gyüllölő, 
vagy még ennél is rosszabb. 

Ahhoz, hogy az atomizálódott és tehetetlen egyének cselekvőképessé válja-
nak, az egyéneknek közösségi lényként érdekérvényesítésre alkalmas közössé-
gekké, végső soron nemzetté kell integrálódniuk. Életképes nemzeti közösséget 
csak egy erős nemzetállam tud létrehozni és megvédelmezni. A nemzetállamhoz 
azonban nemzetre van szükség. Nemzet nélkül nincs nemzetállam. Ezért a nem-
zetépítés az egyik legfontosabb kötelessége ma minden olyan magyar ember-
nek, akinek Magyarország nemcsak a tartózkodási helye, hanem a szülőföldje 
és a hazája is, és aki a genetikai, etnikai, nyelvi és kultúra- és hagyományközös-
séget alkotó magyar nemzet öntudatos tagjának tekinti magát. A nemzetépítés 
pedig megköveteli a demográfiai hanyatlás megállítását, amelyet – a többi európai  
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néphez hasonlóan – a világelit szolgálatában álló Frankfurti Iskola kozmopoli-
tái kényszerítettek ránk is. Az általuk elterjesztett dekadens kulturális-marxiz-
mussal sikeresen bomlasztották fel Európa keresztény értékrendjét, ásták alá  
a hagyományos családot, és fékezték le az itteni népek természetes szaporodá-
sát. A bomlásnak indult európai magas-kultúrát fokozatosan enervált és mor-
bid álkultúra váltotta fel.

Ennek a kultúra-bomlasztásnak mi is áldozatul estünk. A magyar nemzet 
száz éve tartó tragikus drámájának (és e dráma felvonásainak) egyszerre 
vagyunk szereplői - elszenvedő alanyai - és egyben társszerzői is. A dráma 
a magyar nemzet élet-halál küzdelméről szól, ahol a tét a magyarság túlélé-
se, megmaradása. A küzdelem a világhatalmat megszerzett, államok felet-
ti történelem-formáló erők és  létszámában már megfogyatkozott, de élni 
akaró, nagy történelmi múlttal rendelkező nép, a magyar nemzet között is 
folyik.

A pénzhatalmi világelit, amely az eddigi történelem legnagyobb birodalmát 
– a pénzuralmi világrend impériumát működteti – kozmopolita, liberális, inter-
nacionalista. Univerzalista progressziónak nevezett ideológiáját, valamint a sa-
ját elképzelései szerinti pénzuralmi demokráciát, kész radikális módszerekkel, 
adott esetben fegyveres erőszakkal is rákényszeríteni az egész világra.

Multikulturális mozaikból álló társadalmakat akar, mesterségesen létre-
hozott törésvonalakkal. Az ilyen rendszereket az elkülönülés, a szeparatiz-
mus, a szembenállás, az eltérő szükségletek, érdekek és értékek gyakran önző 
másokra kényszerítése határozza meg. Így jön létre a társadalmi hidegháború,  
a konfliktusok folyamatos fenntartása. Ez kedvez a pénzuralmi világrend hata-
lomgyakorlóinak, mert ők mindig szembenálló táborok létrehozásával gyakorol-
ták, az „oszd meg és uralkodj!” elve szerint hatalmukat. Létrehozták az egymás-
sal szemben álló táborokat, majd sakkban tartották egymással őket. Az államok 
feletti szervezett magánhatalom és előd szervezetei robbantották ki a legtöbb 
háborút, köztük a két világháborút is, a világtörténelemben és ők voltak azok, 
akik nevető harmadikként, rendszerint a győztesek oldalán kerültek ki ezekből 
a konfliktusokból.

Magyarországon az univerzalista és radikális, úgynevezett progresszív ide-
ológia - amely mint már említettük globalista, kozmopolita, internacionalista 
és liberális - áll szemben a nemzeti, szabadelvű - vagyis a klasszikus liberaliz-
mus által megfogalmazott nemzetépítő ideológiával.  A klasszikus liberalizmus 
szabadelvű értékrendje szerint mindenkit egyformán megilletnek az egyéni em-
beri jogok és a közösségi politikai szabadságjogok. A szabadelvűségnek azon-
ban napjainkban már semmi köze sincs a pénzhatalmi világelit kozmopolita li-
beralizmusához. A kozmopolita szó ma azt jelenti, hogy nemzet közömbös, de 
még inkább azt, hogy nemzetellenes. A kozmopolita, komprádor, kollaboráns 
globalisták az atomizálódott egyénekből álló mozaiktársadalmat erőltetik. A sza-
badelvűség eredetileg nem volt nemzetellenes és nem azt a célt szolgálta, hogy  
a szervezett magánhatalom érdekében korlátozza a közérdeket és közjót szolgá-
ló szervezett közhatalmat, a nemzetállamot. 
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Ma már a Nyugat-Európai államok olyan vezetői is elismerik, mint Angela 
Merkel és Francois Hollande, hogy a multikulturalizmus Európában megbu-
kott. A multikulturális mini-társadalmak mozaikjából álló lakosság valójában 
törmeléktársadalmat alkot. Ez a szervetlen, strukturálatlan, konfliktusokkal 
megosztott, könnyen manipulálható és kiszolgáltatott emberhalmaz azonban 
az előfeltétele annak, hogy a szupergazdag nemzetközi bankárok új világrendje 
olajozottan működhessen. 

A folyamatosan egymásra uszított, egymás ellen kijátszott, a csoportérdeke-
ket előtérbe helyező, mini-társadalmakból álló lakosság nem képes működőké-
pes erős nemzetállamot alkotni. Ez világszinten biztosítja a világhegemóniát 
gyakorló szervezett magánhatalom számára a nemzetállamok rovására történő 
folyamatos terjeszkedést és a pénzuralmi világrend megszilárdítását.

A magyar nemzet csak akkor tud megmaradni, ha megteremti erős nemzet-
államát. A világ népeinek tudomásul kell venniük, hogy a kozmo-liberális pénz-
hatalmi világelit globális terjeszkedésének csak erős nemzetállamok képesek el-
lenállni. A világelit, a tulajdonában álló tömegtájékoztatás segítségével, teljes 
hangerővel agitál a nemzetállamok ellen. Azt állítja, hogy ezek felett eljárt az idő 
és el kell távolítani őket, mint a múlt itt maradt és a progressziót akadályozó 
csökevényeit.  Az igazság pont ennek az ellenkezője. A nemzetállamokra a XXI. 
században nagyobb szükség van, mint valaha a világtörténelemben. Az egyes 
népek számára csak a nemzetállam, mint szervezett közhatalom, nyújthat vé-
delmet az önző magánérdeket érvényesítő és semmilyen erkölcsi gátlást nem 
ismerő szervezett magánhatalom fölényével szemben. 

Már említettük, hogy az erős nemzetállam a közösség érdekeit szolgáló köz-
hatalom, amely szerves hatalmi képződmény és összhangban van a természeti 
törvényekkel. A kozmopolita-liberális magánhatalom természetellenes és első-
sorban egy illegitim kisebbség korlátlan önzését érvényesíti. A kozmopolita-li-
beralizmus a közérdeket és közjót képviselő közhatalom - azaz a nemzetállam 
- gyengítésére szolgáló ideológiát és annak a gyakorlati módszereit jelenti. 

A mai liberalizmusnak az egyik legfontosabb funkciója a nemzetállam gyengí-
tése, felbomlasztása és a szervezett magánhatalom hegemóniája alá való kény-
szerítése. A közvagyonától megfosztott magyar nép alapvető érdekeit csak  
a demokratikus legitimitással működő nemzetállam védheti meg. A vagyon ha-
talom. A vagyontól megfosztott magyar nemzet tehát gazdasági és pénzügyi 
vonatkozásban hatalom nélkülinek tekinthető. Ilyen esetben csak a lakosság, 
a nép, a nemzet többségének a bizalmából működő nemzetállam biztosíthatja 
a népszuverenitás, a közakarat, a közérdek és a közjó érvényesülését. 

Az pénzhatalmi világelit univerzalista és radikális progressziót hirde-
tő ideológiája mára már becsmérlő kifejezéssé tette a populizmus fogalmát. 
A populizmus valójában azt jelenti, hogy az államhatalmat gyakorlók közvet-
lenül a népre, a társadalom összességére támaszkodva érvényesítik a közérde-
ket és a közjót, gondoskodnak a lakosság többségét szolgáló alapvető szükség-
letek kielégítéséről, és a nemzet újraépítéséhez érdekek és értékek védelméről.

A populizmust tehát nem lejáratni és becsmérelni kel, hanem megbecsülni, 
mint a közakarat érvényesítésének egy hatékony módszerét.  
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A szervezett magánhatalom nem tudja rákényszeríteni hatalmát a nemzet-
államra, ha az - a populizmus (de nem a demagógia) segítségével - közvetle-
nül támaszkodik a társadalom többségére, szilárdan összetartó szavazótábo-
rára. Ehhez azonban erős nemzettudattal rendelkező, nem atomizálódott ma-
gyar emberekre, azaz hazafiak sokaságára van szükség, akik képesek egyéni 
önzésükön felülemelkedni a közérdek és  a közjó szolgálatában.

Az atomizálódott egyén, szükségszerűen önző, mert vele kezdődik és végző-
dik a világ. Minden belőle indul ki és minden őhozzá tér vissza.

Az önzetlenséghez, a szorgalomhoz, a szeretethez, a szolidaritáshoz és a rész-
véthez, valamint a többi magasabbrendű képességeinknek a kifejlesztéséhez 
közösségre és közösségi lénnyé vált egyének sokaságára van szükség. A közös-
ségekhez pedig elsősorban a primer közösségekre – a családhoz, etnikumhoz, 
nemzethez, valláshoz, lakóhelyhez és szülőföldhöz kapcsolódó szerves közössé-
gek sokaságára - van szükség. Egy ilyen közösséghez való tartozás teszi lehető-
vé saját egyéni korlátaink leküzdését, magasabbrendű, szociális érzelmek és el-
vek követését, másokkal szolidáris, közösségi lényünk mozgósítását. Vagyis azt, 
hogy önmagunk fölé emelkedhessünk saját belső erőink aktivizálásával és em-
bertársaink segítségével.

Minden egyes magyarnak be kell kapcsolódnia a nemzetépítésbe!
A nemzetépítés teszi lehetővé, hogy az önző, elszigetelődött és tehetetlen 

egyén cselekvőképessé és önzetlen közösségi lénnyé váljon, amely képes nem-
zetét, hazáját, saját etnikai és kulturális közösségét szolgálni. Az ilyen magyar 
már nem egyszerűen ország-lakos, állampolgár, hanem hazafi. Attól, hogy vala-
ki valamilyen országban él, attól még az az ország, az az állam nem lesz a szülő-
földje és hazája. Tartózkodási helyének a népe nem lesz az ő népe, és ő nem lesz 
az ott élő nemzet közösségének a tagja még akkor sem, ha megtanulja a nyelvet, 
mert mindez nem elég. Az állampolgárság csak azt tanúsítja, hogy az illető sze-
mély melyik országban él, milyen nyelvi és jogi környezetben. Ahhoz, hogy ha-
zafiak legyünk, ahhoz magyarul kell érezni. Ezért igaz az az állítás, hogy akinek 
nem fáj a magyar nemzet történelmének eddigi legnagyobb tragédiája Trianon, 
az érzelmileg, lelkileg már nem, vagy még nem magyar. 

A szervezett magánhatalom keresztényellenes, mert a kereszténység a ter-
mészeti törvényekkel összhangban lévő értékeivel szemben természetellenes, 
nihilista, a társadalmat bomlasztó, az egyes egyént pedig mélyen a saját szint-
je alá süllyesztő célokat követ világhatalma megtartása érdekében. A nihilis-
ta nem fogad el semmilyen szabályt és törvényt. A cselekvés hiábavalóságát és 
az élet értelmetlenségét hirdeti. Káoszt és anarchiát akar, mert az államok fe-
letti kozmopolita pénzhatalmi elit szabadkőműves világrendjének ez a káosz és 
anarchia az egyik előfeltétele. Jelszavuk: káoszból születik a rend. 

A szervezett magánhatalom nemzetellenes, mert a szuverén nemzetállam 
még képes a pénzhatalmi világelit globális, kozmopolita, internacionalista önzé-
sének és egyeduralmának ellenállni és a halál kultúrájával szemben a túlélést, 
az élet fennmaradását biztosítani az emberi közösségek számára. 

A szervezett magánhatalom fehérfaj ellenes, azaz Európa-ellenes, mert az em-
beriség egészéből ez az emberfaj volt képes eddig is sikeresen szembeszállni vele 
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és megakadályozni világuralmának a véglegesítését. A pénzhatalmi világelit a fe-
hérfajt és azt az Európát, ami eddig létezett, már halálra ítélte. Ezért ma nincs 
fontosabb Európában, mint őshonos fehérfajú népeinek megszervezni a közös 
önvédelmüket. 

Az atomizálódott, önzésre kényszerített egyéneknek nem szabad a többi em-
bertől mesterségesen elválasztó multikulturális mozaikközösséghez csatla-
kozni. Az ilyen mozaikközösségek partikuláris értékeket és érdekeket képvisel-
nek. A kozmopolita liberalizmus szeparatizmusával megosztja és állandó belső 
konfliktusra kényszeríti a társadalmat. Szükség van a sokszínűség és sokféleség 
egyesítésére, erre azonban csak egy életerős nemzetállam képes, amelynek a né-
pessége tartósan gyarapodik. A kozmopolitizmus által előidézett szeparatizmus 
akadályozza a nemzetépítést, az egység megtalálását a különbözőségben. Ezért 
a kozmopolita-liberális globalizmus zsákutca, amiből végleg ki kell kerülnünk. 

A XXI. század magyarjának az élet továbbadására és kulturális-faji nemzeti 
identitásának a megőrzésére kell törekednie, és ezért az erre egyedül alkalmas 
nemzetállamhoz kell tartoznia. A természet törvényei is a nemzetépítést diktál-
ják, ha a magyar nép túl akarja élni ezt az évszázadot. 

A populizmus és a pluralizmus viszonya a demokratikus nemzetállamhoz
A magyar politológusok, társadalomkutatók egyes képviselői szerint Magyar-

országon a pártdemokráciát a populista demokrácia váltotta fel. Itt a populizmus 
nem a lakosság egészének, köztük a rendszerváltás veszteseinek és az alul mar-
adottak többségének az érdekvédelmét jelenti, hanem a politikai vezetők és az ál-
lampolgárok, vagy szavazópolgárok közti közvetítést. Magyarországon - e polito-
lógusok szerint - a liberális-plurális demokrácia átalakult populista vezérdemok-
ráciává. Ők liberális alkotmányosságon a jog uralmát, a hatalmi ágak elválasz-
tását, a fékek és ellensúlyok rendszerét, a plurális képviseleti demokráciát értik. 

Azt is állítják, hogy a rendszerváltás hibái miatt a magyar demokrácia 
illiberális populista vezérdemokráciává alakult át. 

A liberalizmus, mint szakkifejezés, a mai használatban azonban nem szabad-
elvűséget jelent, hanem a szervezett magánhatalomnak a nemzetállamot, va-
gyis a közhatalmat bomlasztó ideológiáját, valamint végrehajtásának gyakor-
lati módszereit. Ez a liberalizmus tartalmilag már nem a minden egyes egyént 
megillető emberi jogokat és politikai szabadságjogokat jelenti, hanem a szerve-
zett magánhatalomnak azt a szélsőséges cselekvési lehetőségét, hogy ő korlát-
lanul visszaélhessen mindenki másnak a szabadságával, beleértve a nemzetál-
lam szabadságát is. 

A pénzhatalmi világelit liberalizmusa valójában a klasszikus liberalizmus ál-
tal képviselt elveknek a tagadását jelenti. A liberális ideológusok még ma is azt 
hirdetik, hogy az általuk alkotmányos liberalizmusnak definiált eszmék és in-
tézmények az államot irányító szuverén személy (király, elnök, miniszterelnök), 
vagy pedig a szuverén nép hatalmának a korlátozását jelentik. Az általuk al-
kotmányosnak nevezett liberalizmus – azaz a nemzetállam gyöngítése és bom-
lasztása – szerintük a szuverén hatalom abszolút hatalommá való növekedését 
akadályozza. A szervezett magánhatalomnak természetesen szabad abszolút-
tá növekednie. Ez csak a közhatalom számára tilos.



223Budapest, 2016. augusztus 15-20.

Az elmúlt években megtapasztalhattuk, hogy egy erősen centralizált állam 
– a centrális erőtér - sem számolja fel a demokráciát. Elvileg egy abszolút hatal-
mat gyakorló autokrata rendszer is lehet a szabadelvű és a demokráciák is le-
hetnek liberalizmus nélküliek, vagy il-liberálisok. A politológusok ezt a szerint 
döntik el, hogy érvényesül-e bennük a szuverén hatalomgyakorló, illetve a szu-
verén nép hatalmát korlátozó alkotmányos liberalizmus. 

A többségi uralom is számos problémát vet fel. Sokféle többség létezik. Szám-
beli többség, vagyonbeli többség, vagy befolyás-többség, amikor csak néhány 
személy hozza meg a döntéseket.

A XXI. században Magyarországon a liberalizmus a rejtőzködő szervezett 
magánhatalmat jelenti, amely itt van az országban kozmopolita, komprádor, 
kollaboráns képviselői útján. Ők azok, akik a legkülönfélébb technikákkal korlá-
tozzák a demokratikus közhatalmat. A liberalizmus dominanciája a pénzuralmi 
elit döntő befolyását jelenti a közhatalom felett.

Ezek a liberálisok azt mondják, hogy az a populizmus, ahol a demokrácia köz-
vetlen választáson, népszavazáson alapuló vezérdemokráciává, egyfajta vezér-
állammá alakult át. Eszerint az il-liberális demokrácia úgy is értelmezhető, hogy 
az a vezér korlátlan hatalmával azonos. A korlátokat nem a demokrácia, hanem 
a liberális alkotmányosság szabja meg. Ha pedig nincs ilyen liberális alkotmá-
nyosság, akkor előbb-utóbb az utolsó akadályozó tényező - a demokratikus vá-
lasztáson nyert mandátum - időbeli korlátja is megszűnik. A vezérnek azonban 
elméletileg lehetősége van arra, hogy a választási korlátokat hatalmi érdeke sze-
rint lebontsa, kitolja, vagy kikerülje. 

A fehér faj megsemmisítése – a pénzhatalmi világelit harmadik stratégiai 
célja, prioritása

Az Európára kényszerített és megtervezett migráns-invázió, amelyet eddig 
nagyrészt erőszakmentes, pontosabban fegyver-mentes technikával hajtottak 
végre, jól illusztrálja, hogy a szervezett magánhatalom miként tudja érvényesíte-
ni kozmopolita-liberális érdekeit. A pénzhatalmi világelitnek az az érdeke, hogy 
az iszlám terjeszkedése segítségével a már kevertfajúvá tett közel-keleti és afrikai 
népek tömeges bevándoroltatásával faji identitás nélküli, vagy meggyengült és bi-
zonytalan azonosságtudatú népek éljenek mind Európában, mind Észak-Ameriká-
ban. Az iszlám terjeszkedő világrendjének, valamint a pénzhatalmi világelit globá-
lis impériumának, vagyis mindkettőnek az útjában állnak a nemzetállamok. Ezért 
a fenti két világerő összefogott a harmadik világerő, az egyenrangú nemzetállamok 
kialakulóban lévő világrendjének a közös erővel történő elpusztítása érdekében. 

Az egyes embernek, köztük a magyaroknak, kötelességük a mai bonyolult vi-
lágban is legalább annyira tájékozottnak lenni, hogy felismerjék legalapvetőbb 
egyéni és közösségi érdekeiket. Csak tájékozott emberek képesek helyes politi-
kai diagnózis megállapítására, továbbá a szükséges és lehetséges terápia, a cél-
ravezető cselekvés kialakítására. 

A magát magyarnak tartó egyén felelőssége részt venni a magyar nemzet épí-
tésében, erősítésében és együttműködni az európai fehér faj közös védelmében. 

Drábik János – magyarként élni és túlélni a pénzuralmi világrendben
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A csonka hazában élő magyar-magyarok ne csak állampolgárok legyenek, de 
patrióták is. Magyarország ne csak a lakóhelye legyen, hanem szülőföldje és ha-
zája is minden magyar hazafinak, aki komolyan veszi a szózatot, hogy ez az egyet-
len hely, ahol élnie és halnia kell. Hibridek és mutációk nehezítik a nemzetépí-
tést, mert ragaszkodnak a saját elkülönülésükhöz, saját másságuk megőrzésé-
hez és így a kettős-mércéhez. Ez az oka annak, hogy ösztönösen kozmopoliták, 
liberálisok és internacionalisták, más szóval nemzetellenesek.

A nemzetállam a valódi demokrácia nélkülözhetetlen előfeltétele. Aki a nem-
zetállamot bomlasztja, az az érdemi demokrácia működését is akadályozza. 

A pénzhatalmi világelit és a brüsszeli bürokrácia által megtervezett 
migránsinvázió Magyarország számára egy második Trianont jelent. Az elszakí-
tott országrészeken gyorsított ütemben fogy a magyarság és ennek egyik fő oka  
az erőszakos asszimiláció. Ezért a maradék Magyarországon nem engedhető 
meg a további tömeges betelepítés és a maradék magyarság tovább-bomlasztá-
sa, hígítása. A magyar nemzet túlélését a tömeges betelepítés nemcsak akadá-
lyozza, hanem ha ez megtörténik, akkor az a szó legszorosabb értelmében vett 
nemzethalált jelenti. A többi kelet-európai ország esetében talán nem ennyire 
élet és halál kérdése a kényszerbetelepítésnek való ellenállás, de ők mégis ke-
mény nemet mondtak a kozmo-liberális, öntelt és arrogáns brüsszeli bürokra-
táknak. 2015-ben a liberális pénzuralmi világrend és az iszlám világrend együt-
tes támadást indított a nemzetállamok most kibontakozó világrendje ellen. 
Közös céljuk a nemzetállamok Európájának és a fehér fajnak a megsemmisíté-
se. Minden eszközzel, ha kell erővel is, szembe kell szállni ezzel az agresszióval, 
a Halál frontális támadásával. Nem tehetünk mást magyarként, európaiként és 
keresztényként. Ez az élet parancsa.

Az élet minden, a halál semmi. Magyarként csak az életet, a magyarság túlélé-
sét választhatjuk, ha azt akarjuk, hogy szeretett nagy családunk, a magyar nem-
zet, a halál előrenyomulásának ebben a sötét korszakában is oltalmazni tudjon 
bennünket. Velünk az Isten, aki a magyarok Istene is.


