
Pap Gábor ról és videók
(>Zoli<, 2011.01.26 18:46) 
Pörgess kicsit lejjebb a Kitalál Középkor rovatban!
www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/a-kitalalt-kozepkor
Vagy közvetlen itt: 

www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/a-kitalalt-kozepkor/1615

www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/a-kitalalt-kozepkor/4102 

horvathakosbp@freemail.hu
(Horváth Ákos, 2011.01.26 17:45) 
Kedves Edit!
Kérlek írd meg a Pap Gábor videók elérési címét.
köszi ákos 

Kitalált középkor
(Edit, 2011.01.25 21:47) 
Néhány napja néztem végig a you-tube-n a Pap Gábornak a fenti címmel közzétett videóit. Több 
részes, és igen összecseng ezzel az írással. Szerintem mint a téma szakértője, nagyon közérthető, 
tiszta logikával vezeti le ezt a témát. Nekem nagyon tetszett.
Csak számomra még az a kérdés, hogy a különböző megjósolt történésekhez képest most hogy 
állunk az időszámításban. Még kell várnunk 2012-ig 298 évet? 
Ezt én nagyon vártam. (önző vagyok?) 

Éva
(Szfvár, 2011.01.24 12:09) 
Figyelmetekbe ajánlok egy másik megközelítését az "eltévedt időszámításnak", melyet én 
elfogadok, mert logikus, egyszerű, és nem feltételez különösebb szervezési képességet.
(megjegyzem:az is igaz, hogy néhány ezer év alatt lehet lépésenként, észrevétlenül szervezgetni a 
hazugságok köztudatba vésését!)

Íme a másik lehetséges történet:
http://www.eltevedtidoszamitas.hu/modules.php?
name=news&PHPSESSID=8316f0b9a3eaf311af977e125a25c603 

erdpeter@gmail.com
(Erdélyi Péter, 2011.01.24 09:15) 
Kedves Matyi!
Michelangelo Nadeo olasz tudós szerint, az ősnépek demokratikus, anyajogú, békeszerető, 
mellérendelt társadalmi rendszerben élő szeretet vallást követő(ez volt Jézus hite is)népek voltak. A 
új népek háborúskodó, alárendelő társadalmi rendszerben gondolkodó, élősködö apajogú, a szeretet 
vallást eltorzító népek voltak és ma is azok. Ezek a népek akarták és akarják az ősnépek 
gondolkodását, emlékét, "történelmét végképp eltörölni". 



jonakadrian5@gmail.com
(adrian, 2011.01.23 18:35) 
Csak az előttem szólóhoz kívánok kérdést intézni.
Gondolom a nyugatra gondol, amikor azt mondja, hogy a "legjelentősebb népek". Miért is ők a 
legjelentősebb népek?Bocsánat az Illig elmélet és továbbfejlesztett változatai stabilabban állnak, 
mint a hivatalos történettudomány. És tényleg jó kérdés, miért is hiszünk mi jobban a bizánci, és 
nyugati krónikásoknak, mint a sajátjainknak? 

okolonia@gmail.com
(okolonia, 2009.07.23 07:10) 
A történelem hamisítás lényege, hogy elülteti az emberek agyában a nem megfelelő kérdést, ami 
nem más:"hogyan volt ez lehetséges?"
És mintha ezzel a dolog cáfolható is lenne.
Csakhogy ez a kérdés felvetés NEM JÓ!
Egyrészt azért, mert abban az időben nem kellett túl nagy "szervezés", vagy túl nagy "egyetértés", 
hiszen az írástudók azt írtak, tettek, amit csak akartak.
A római pápa, a bizánci és a német császárok azonos érdekei nem feltételez túl sok energiát, 
egyeztetést a közös múlt kialakítása érdekében. Abban az időben nem volt szükség gondolat 
csendőrségre ilyen akcióhoz. A kutyát sem érdekelte, hogy milyen dátumot használnak Európában, 
ha használtak egyáltalán és ugyan kit érdekelt, hogy kinek ki volt az apja, nagyapja. Az"egységes" 
dátumozás, időpont rögzítés épen ezért is válhatott szükségessé.
Vissza a lényegi kérdéshez. Miért és kinek állt érdekében: ez a JÓ KÉRDÉS?!
Innen kiindulva érdemes tovább haladni.
A hogyan? csak ezután kerülhet terítékre.
A válasz egyértelműnek tűnik a miértre.
Dicső múltat kellett varázsolni Európa uralkodásra "hívatott" nemzeteinek, vagyis el kellett tüntetni 
azt a valós helyzetet, hogy a Kárpát-medence őslakossága kik voltak. Ez a folyamat- csak egyetlen 
példa az agyon dédelgetett, és 2004-ben a finn történelem könyvekből KIIKTATOTT FINN-UGOR 
mítosz, katyvasz- tartja még magát, igaz, recsegve, ropogva bár.
Ugyanis ez az igazi és kikerülhetetlen ok, amit meg kellett oldani.
Nem véletlenül hangoztatják harsányan- mi magunk is így harsogjuk sajnos-, hogy a magyarok 
gyüttment területfoglaló agresszorok,(HONFOGLALÁS MÍTOSZ) akik az itt élő békés népeket 
leigázták, és akiket a nyugati civilizációnak kellett megzabolázni.
Még a tyúkot tojni is nekik kellett megtanítani, ahogy Tóth Ferenc előadásából tudhatjuk meg.
Magyarul:Múltat hazudni a múlttalannak, Múltat letagadni az azzal rendelkezőnek, egyazon fegyver 
használata.
A mai internetes gondolkodásunknak pedig azt sulykolni, hogy ez KIVITELEZHETETLEN és 
KÉSZ!
Aki kételkedni merészel ebben, azt majd törvényileg szabályozzuk!Ehhez pedig be kell lépni az 
EU-ba! 

a@b.c
(Matyi, 2009.07.22 12:42) 
Jézus szíve...
Akkor a kedves szerző szerint a legjelentősebb népek egymással összebeszélve csalták saját és 
szomszédaik történelmét. Ráadásul ugyanazt a 300 évet választva ehhez.
Ez olyan mértékű szervezést igényel, ami magában hordozza annak lehetőségét, hogy mindez meg 
sem történt, hanem pontosan úgy volt, ahogyan azt ismerjük... 
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