Hungaria
(Pannonia, 2010.06.25 14:20)
A nagy titok ott keresendo,amikor mas Istent kezdtek imadatni velunk.Folytatodott a tortenelmi paletta
mogott a reformacioval, ami ujra megosztotta a magyarsagot.Jottek az idegen elnyomok,mert megszunt
az Arpadhazi vedelem.Szellemi kincseinket is elraboltak,konnyen.Lasd a mai napig:ki az Orszagos
konyvtar igazgatoja? Kik magyarorszag vezetoi ?
Kik ulnek az egyhazak elen?
Kik ulnek spiclikent a Theologiak professzorai kozott? Kik a jol fizetett papok?Kik az iskola igazgatok?
Kik azok, akik soha nem lesznek munkanelkuliek? Kik ulnek a televizioban?
Kik jatszhatnak a Nemzeti Szinhazban? Kik a Nobel dijas magyar irok?
Sorolhatnam a vegtelensegig,de ne feledkezzunk meg a III/IIIas TSZ elnokorol sem, akiknek ma tobb
ezer
hektar foldjuk van a felesegeik es a gyerekeik neven es a falu fospiclijei a mai napig is.
Valtani kell! A partokat meg kell szuntetni, a hatarokat vissza kell allitani,a rablokat,spicliket
szamuzni.Az elrabolt vagyonokat visszaszerezni.
Ujra fel kell epiteni mindent,mert 8 evig neztuk,hogy megsemmisitettek az orszagot.Hogy kik is voltak
ezek: akik 4o evig frocsogo szajjal hirdettek,hogy rohad a kapitalizmus.A kommunista kapitalistak
most berohasztottak a nepet es az orszagot.,de meg most is ott ulnek a Parlamentben.
Aki meg nincs ott, majd beviszik.

Enet és Styx részére
(TamáskaVarga Ákos, 2010.06.23 07:12)
A magyarok a honfoglalás után nem keresztények, hanem római katolikusok lettek. Mert már korábban
is keresztények voltak, nem a nyugati kultúra értekmezésében.
Mi lett volna ha...?
Ez az a kérdés, amit nem szabad feltenni a történelemben. Ami megtörtént, ha jól, ha rosszul, de
megtörtént. A jövőbe kell nézni, és a magyarságnak felébredni, összefogni.
A sumér/sumir írás, továbbá soksok több ezer éves dokumentum megfejthetősége a magyar
rovásírással nem mond ellent a kereszténységnek.
A Kárpátmedence és Ázsia meghatározó népei voltunk. Most nem vagyunk azok, mert nem tartunk
össze, pártokra bomlunk, elfelejtjük  horribile dictu!  szégyelljük magyarságunkat, magyar
identitásunkat.
Így az idegenek évszázadok óta grasszálhatnak szép hazánkban. A tájékozatlan, megtévesztett embert
könnyű vezetni. És ez az idegenek célja.

test@test.hu
(styx, 2010.06.22 14:25)
Szerintem nem tudunk donteni :)
Ugy ertem sokszor a sumeroktol szarmaztatjuk magunkat, masreszt mi vagyunk a legkeresztenyebbek a
vilagon.
Hat a kett dolog kisse ellentmond egymasnak...el kene vegre donteni mit is akarunk ?
En szerintem a keresztenyseghez semmi kozunk , a zsido kereszteny vallas amit rankeroltettek nem a
magyarra jellemzo. Egyeb fajta keresztenyseg pedig tudtommal nem letezik, szoval nevezzuk inkabb
Istenben valo hitnek. (hajlamosabb vagyok Istenekbent irni)

Budapest
(Enet, 2010.05.15 22:57)
Nem a katolikus egyhazat akarom tamadni,de ki kell mondani az igazat, amit Szent Istvan is beismert
halala elott. Tevedett.Nekunk soha nem kellett volna
az europai keresztenyseget felvenni.Mi keresztenyek
voltunk.
Ha Koppany kerul a tronra maskent alakult volna a
magyarsag helyzete.Neki meg kellett halnia,hogy a
magyar nepet Europa a Papasaggal egyutt tonkre tegye.
A magyarokhoz kellett volna igazodnia Europanak,
vagy maradtunk volna orokere onallo hatalom Europaban.
Most u.ez a helyzet az Unioval is.
Akik korpa koze keverednek,megeszik a disznok.
Hat, a disznok irtak es irjak a magyar tortenelmet.

