
MAGyar
(Házisárkány, 2010.04.10 20:19) 

Csatlakozom Turbofris-hez. Valóban nem fog menni a radírozás! Pontosan erre tesz kiváló 
szolgálatot A MAGYAR MEGMARADÁSÉRT oldala. Mióta itt olvasgatok, többet tanulok a 
magyarokról, magyarságról, az éltbenmaradásunkról mint eddigi életemben. Pedig nem ma 
kezdtem... 

Válasz 

Testvérháború
(>Zoli<, 2010.04.10 05:45) 

István és Koppány között nem háború volt egyszerü törbecsalás és aljas gyilkosság. 

Válasz 

bognarbognar@freemail.hu
(Bognér Ferenc, 2010.04.09 11:13) 

Sziasztok!
Érdekelne, hogy hol lehet elolvasni Kárpáti és Bunyevácz írásait! A dologhoz annyit, hogy az 
ideológia nagy úr. Valóban a Zoroaszteri vallásreformáció testvérháborút indikált Irán és Turán 
között, mint Koppány és István esetében is volt. 

Üdv. BF 

Válasz 

turbofriss@yahoo.de
(turbofriss, 2010.04.08 12:18) 

Kedves Zoli, teljesen egyetértek szavaiddal!! ugyanezen honlapon az általam tisztelt Bunyevácz 
Zsuzsa irásában is olvasható egy hasonló kitétel, miszerint a gyilkos Káin sarjai voltak Noé és 
annak fiai... Tehát a gyilkolással lehet hosszú távra érvényesülni?? Nekem is alapos fenntartásaim 
vannak ezekkel a kinyilatkoztatásokkal márcsak a jézusi tanitások miatt is, miszerint vannak olyan 
alapvetö isteni törvények, melyek belénk vannak kódolva és ezek áthágásával magunkat büntetjük 
(áz ószövetségi bosszúállí isten nélkül is). Ide tartozik a más életének kioltása többek között. Tehát 
ha a gyilkos Káin vonala lenne a gráli vérvonal, akkor nagy bajban vagyunk....Viszont nem lehet 
csodálkozni azon, hogy minden hangadó média éppen ezt akarja bizonyitani és ezt az értékrendet 
a fejünkbe verni. Sajnos, meglehetös sikerrel.. Ugyanakkor elég csak megfigyelni, kik állnak e 
gondolat terjesztése mögött, mi az ö hitük és minden érthetövé válik. Egyben az is, M&Egrave;G 
ismerve saját öströténetünket, hogy a MAGyar az a nép, mely az ÉLET szent törvényét, ami 
egyetlen egy szóval meghatározható: "szeretet", kepviseli. Ezért kell az útból eltörölni.. DE! Nem 
fog menni, mint ahogy már oly hosszú idön keresztül sem ment, mert a magyar a MAG ura és 
most is van egy magnyi "csapat", akik továbbviszik a tudást...Nem lesz könnyü!! Isten-Isten! 

Válasz 
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