Magyar Királyi Koronatanács

Ha Neked is fáj Trianon!
Tisztelt Honfiak!
Ez a levél egy rendezvény kapcsán született, aminek a célja rendezni végre közös dolgainkat a
Kárpátok ölén.
Az évezredes folyamatnak, a magyarok irtásának itt az ideje véget vetni. Már nem csak az
idegenek, hanem a látszólag saját vezetőink törekvése is kimutathatóan erre irányul. A nemzet
vagyonának eltüntetése, a gazdaság leépítése, a multik általi gazdasági gyarmatosítás, az
eladósodás miatti kilakoltatások, az egészségügy tönkretétele, a nyugdíjak sarcolása, a
gyerekeink oltáskárosodása, a kivándorlás kikényszerítése nem véletlenek egybeesése, hanem
a tervezett népirtás eszköze. Mindezek a hatások különösen a trianoni diktátum létrejöttével
erősödtek fel, és jelenleg az utolsó fázisban járnak.
A csökkenő létszámú magyarságot helyettesítendő betelepítés – népességcsere folyik – bár
erről nagy a csend. A cél – ahogy 907 júniusában Annalium
Boiarum lejegyezte: „Decretum… Ugros eliminandos esse”,
azaz: „Rendeljük, hogy a Magyarok kiírtassanak” – nem
változott.
A nemzet leláncolva és kivéreztetve haldoklik, de még nem
adtuk fel. Minden erőnket összeszedve egy mozdulattal kell
megszabadulnunk a rabiga alól.
Ezért a Magyar Királyi Koronatanács egy nemzetközi
konferenciát hívott össze március harmadikára, melyre az
1947-es Párizsi békét aláíró államok utódállamainak
kormányképviselőit hívta meg, hogy kimondassuk a
diktátumok semmisségét.
Erre jó esélyünk van a
jelenlegi világpolitikai események állása szerint.
A várható eredmény lehetővé teszi az „újraindítást”, a
normális működés helyreállítását. A rendezvény kapcsán
lehetővé válik minden magyar közreműködése, aki a
trianoni diktátum megsemmisítéséért tenni akar. A
cselekvés nevesíthető a rendezvény támogatásával, az alábbi
számlára való – lehetőséghez mért – befizetéssel vagy
utalással: OTP 11703020-21137130-00000000
Aki 20000Ft-nál kevesebbel tudja a rendezvényt támogatni,
azt csak a saját költségén tudjuk vendégül látni.
Tisztelt Honfitársak, a fentiekben leírtak szerint a jövő alakítása a kezetekben van.
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