
2621 Verőce, Lugosi u. 71.
(Tejfalussy András, 2011.02.19 22:47) 

Véleményem szerint az alábbi eltitkolt 11 hazai csőd főokok között is szereplő állandó mérgezéssel 
gyengítik le a magyarokat, a kivégzőméreg idegméreg kálisó ételeibe és italaiba keverésével és A 
FIZIOLÓGIÁS konyhasópótlás megakadályozásával, s a fertőző vírusok bevezetésével az ivóvizet 
szolgáltató folyókba, ahonnan átjuthatnak a vízvezetékekbe, mivel sem a homokkabics szűrés, sem a 
klórozás nem tudja őket teljesen hatástalanítani. 

HAZÁNK MAI EGÉSZSÉGI ÉS GAZDASÁGI CSÕDJÉNEK A 11 (TIZENEGY)
ALAPVETÕ FÕ OKA, AMELYEKNEK AZ ELTITKOLÁSA IS HAZAÁRULÁS!

1./ KONYHASÓVAL (NaCldal) MÛTRÁGYÁZÁSSAL MÉRGEZIK A MAGYAR 
TERMÕFÖLDEKET

2./ TUDATOSAN AKADÁLYOZZÁK A KONYHASÓ FIZIOLÓGIÁS MÉRTÉKÛ OPTIMÁLIS 
ÉTKEZÉSI PÓTLÁSÁT (a fiziológiás pótlás akadályozása életrövidítõ + ivartalanító hatású!)

3./ TIMSÓ, KÁLISÓ STB. KÁLIUMVEGYÜLETEKKEL MÉRGEZIK AZ ÉLELMISZEREKET (a 
kálium túladagolás is életrövidítõ+ivartalanító = népirtó hatású!)

4./ TUDATOSAN RÁKÉNYSZERÍTENEK A KÁLIUMOT MÉRGEZÕEN (AFIZIOLÓGIÁSAN) 
TÚLADAGOLÓ ÉLETRÖVIDÍTÕ ÉS IVARTALANÍTÓ ÉTKEZÉSRE

5./ TUDATOSAN AKADÁLYOZZÁK AZ EGÉSZSÉGET VÉDÕ ÉS GYÓGYÍTÓ HATÁSÚ 
DESZTILLÁLT IVÓVÍZZEL VÍZPÓTLÁST, HELYETTE FERTÕZÕ VÍRUSOS ÜRÜLÉKET
ÉS MÉRGEZÕ VEGYSZEREK TARTALMAZÓ VEZETÉKES VÍZZEL ITATJÁK A NÉPET

6./ 15. FOLYTATÁSÁHOZ TUDATOSAN MEGHAMISÍTOTTÁK A LABORATÓRIUMI ADAT 
ÉRTÉKELÉSHEZ ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELÕÍRÁSOKHOZ ALAPUL VETT (HATÁRÉRTÉK) 
SZÁMOKAT

7./ Kb. 300%kal több adó + járulék sújtja a magyar termelõk termékárait, mint az azonos piacon
árusító külföldiek (szlovákok stb.) termékárait. Emiatt a magasabb árú hazai termékek eladhatatlanok 
és a magyarországi termelõk beszüntetik a termelést, s megszüntetik a termelõ üzemi munkahelyeket

8./ Tudatosan akadályozzák az áramtermelõ erõmûvek geotermikus (magma)hõvel fejlesztett olcsó 
nagynyomású gõzre történõ átállítását, s az erre alkalmas, a Potter Drilling cég által kifejlesztett 
kõzetátolvasztásos, olcsóbb mélyfúrás alkalmazását

9./ Magyarországnak azért is lett a korábbinál is sokkal nagyobb külföldi adóssága, mert a kormányok, 
e hitelek törlesztésére pénzszerzés címén külföldieknek eladott magyar területekért, vállalatokért, 
ingatlanokért beszedett összegnél többet, sok ezer milliárd forintot elpazaroltak, elpazarolnak a vidéki 
szennycsatornák számának növelésére, hogy az ivóvízszolgáltató folyókba
a vezetékes ivóvízbe átjutó fertõzõ vírusokat, fogamzásgátló stb. népirtó anyagokat juttassanak



10./ Az infúziónál és étkezésnél is optimális Na : K = 30 : 1 arány helyett az Na : K = 1 : 1 gyilkos 
arányt alkalmaztató kormányok, az általuk ezúton ivartalanított és lerövidített életû magyarok 
megüresedett ingatlanait eladják külföldieknek, s eltulajdonítják a kipusztított magyarok nyugdíjra 
befizetett pénzét

11./ 110. FÕLEG A KORRUPT TUDOMÁNYOS ÉS TÖRVÉNYKEZÉSI BÛNÖZÕK BÛNE

2/1. Kód: CSODFOTITKOK100206a

AZ 111./ PONTBAN LEÍRT TITKOS FÕ CSÕDOKOK RÉSZLETESEBB TUDOMÁNYOS 
MÉRÉSTANI ÉS BÜNTETÕJOGI BIZONYÍTÁSÁT, KONKRÉT BIZONYÍTÉKAIT LÁSD A 
WWW.AQUANET.FW.HU INTERNETES HONLAPON!

6000 év
(Keszthelyi Gábor, 2011.02.15 15:16) 

Elnézést,rosszul írtam, Enlil volt aki Gilgamesékre rászabadította az égi bikát.Enki sietett a 
segítségükre. 

6000 év
(Keszthelyi Gábor, 2011.02.15 15:13) 

Olvasgattam a hozzászólásokat,hát még a régészek sem tudnak ezekre a kérdésekre választ 
adni.Érdemes elolvasni,Zamarovsky: Kezdetben volt sumér, vagy Josef Klíma:Mezopotámia című 
könyvét. Ők azok akik tényleg hiteles adatok alapján írták könyvüket. Szerencsére néhány kőtáblát is 
sikerült lefordítani az elmúlt 150 évben.Van benne igazság, hogy Enlilt és Enkit a két testvért 
ellenségként mutatják be. Semmiképpen sem szerető fivérként. Enlil temploma Nippurban, míg Enkié 
Eriduban volt megtalálható. Enlil nevéhez semmi szimpatikus dolog nem köthető, viszont annál több 
negatívum.Özönvíz, az emberek büntetése,stb... 
Enki volt az is, aki Gilgamesre ( Nimród)rászabadította az égi bikát. Itt is Enki siet a segítségükre. Nem 
annak kell neki esni aki ezt megemlíti, mert nyilván nem ő fordította a kőtáblákat. Lehet, hogy tényleg 
érdemesebb ezen kicsit elgondolkozni, mielőtt megkérjük, hogy itt ne beszéljen hülyeségeket. Mert 
ezek sajnos minden értelmes könyvben megtalálhatók, amit hozzáértők írtak, vagy dolgoztak rajta.
Nem valószínű,hogy sok EL nevű istent tiszteltek volna Mezopotámiában. 
Azon is érdemes elgondolkozni, hogy Enkit ábrázolták bárány fejjel, amit a koshoz köthetünk, ami 
mindig napkultuszt feltételez.
Míg Enlilt bika alakban, ahogy Elt is. Ma is tisztelik a héberek a bikát.Ez viszont holdhoz kapcsolódó 
szimbólum. Hát ezek is a tények. 



Kölcsönösen kizáró /3
(Őszkatona, 2010.08.30 05:27) 

De hogy mégse tekintsd hozzászólásomat kitérőnek, hadd említsek meg egykét forráseredményt. 
Például, az "enlil" szónak semmi köze a szélhez, Enkinek pedig semmi köze a héberek (egyik) Ea 
nevű istenéhez. Ez a két név, Énlil, Énki, AmaTuAnkival egyben, egy és ugyanaz a jelenség (Isten) 
neve, különböző szempontokból értelmezve (Badiny Jós Ferenc, Tóth Alfréd, és mások). Gilgames 
valószínűleg Nimród neve (George Smith). Az "izrael" szó (Labat szótár) egy ős, turáni törzs neve. 
Ezek pedig, a bibliai Góg és Magog, például, Kánaánban élethalál harcot vívtak az Egyiptomból 
kikergetett és észak felé vándorló, "nem több mint 5000, csavargó" héber ellen. "12 izrael törzs", héber
zsidó Dávid vagy Salamon király, vagy bármiféle héberzsidó királyság sohasem létezett (Yigael 
Shiloh, Hebrew University)  kivéve a sokkal későbbi (Kr.e. 14076 Judea, Kr.e. 129től Szamária, Kr.e. 
104től Galilea is), a rómaiak jóvoltából leigázott zsidó területek (Badiny Jós Ferenc). 

A héberek viszont délfelé is menekültek Egyiptomból, de arrafelé már nem "izrael"nek hanem "etióp"
nak hazudták magukat. Az "aitiópok" szintén egy szkíta nép volt akik a Fölső Nílus környékén védték 
Egyiptomot (Hérodotosz, Plinius, Sztrabón, Aiszkhülosz szerint az aitiópok "szkíták akik Kelet és 
KözépÁzsiában és Európában laknak", Hésziodosz szerint, a Halis folyó környékén (ma, Kizilirmak 
"vörös folyó", Törökország). Az arrafelé vándorló héberek négy, különböző istenüknek áldoztak, Jahu
nak, Asembetelnek, Anatbetelnek meg Herembetelnek (pl. az Elephantine szigetiek). Ez utóbbit csak 
azért említem meg mert csak az efféle agyonhallgatott érdekességek sietségével láthatunk bele a 
pókháló mélyébe. A sokszor "egyistenhivő"nek hazudott szemitahéberzsidó mindig a pillanatnyi 
anyagi érdekei szerint cserélgeti isteneit  pl. a fönt említett isteneiken kívül, Ea, Assur (Marduk), Bel, 
Jahvé, stb.

Igaz, sok mindent még nem tudunk a termékeny félhold múltjáról, de amit már kiderítettünk (nem én), 
annak (ismét) meghamisítása ma már nem kel el. Igazad van, mindenki tévedhet. Ennek az orvoslására 
valók a tények megállapítása, a valószínűségek kiszámítása, a következtetések logikája, és a 
képtelenségek elvetése. Szerintem pedig minden EnlilJahvé, vagy Él(Éli)Jahvé azonosság, 
hasonlóság, vagy bármiféle viszony  egy szöges ellentétben álló viszony kivételével  egy elvetendő 
képtelenség.

Szerencsés kutatást. 

Kölcsönösen kizáró /2
(Őszkatona, 2010.08.30 05:25) 

Kedves Beáta,

Kérlek ne vedd rossz néven, de képtelen vagyok követni érvelésedet. A 13:52kori hozzászólásod  
amit, különben, nehéz lenne kifogásolni  megsemmisíti az egy órával korábbit. Ha "mindenki 
hibázhat", ha "az igazságot nem tudhatjuk", ha " mindenki tévedhet is", ha "hibát követünk el" ha "azt 
hisszük a mi igazságunk az egyetlen", akkor hogyan tekintheted ténynek ("ezek tények") a korábbi 
hozzászólásodban továbbított véleményeket? Egy fajlagos "tény" egy megadott készletben nem emeli 



az egész készletet "tény" szintre. A megvezetés egyik eszköze pontosan az efféle általánosítás, 
gondolattársitás. Avval hogy egy tételt kapcsolatba hozol egy ténnyel attól a tétel még nem lesz tény. 
"Tény" hogy léteznek kő, agyag, stb., föliratok a most szumírnak nevezett korból. "Tény" hogy ezeket a 
föliratokat már jó néhány éve fejtegetik a szakértők is, dilettánsok is. "Tény" hogy ezeknek a 
munkáknak az eredményei közölve lettek. De egyáltalán nem tekinthető ténynek a sok, több esetben 
könnyűszerrel megcáfolható, egyéni  és szándékosan félrevezető  megfejtés. Még kevésbé tekinthető 
ténynek azon "megfejtések" értelmezése, magyarázata, továbbá, a rájuk épített  szintén szándékosan 
félrevezető  föltevések melyektől, például, az internet is hemzseg.

Sajnos, úgy látom hogy 12:58kori hozzászólásod nagy részben az efféle föltevések gyűjteménye. Nem 
akarok most belekötni egyes állításaidba mert azokat már többen meggyőzően megcáfolták. Annyit 
viszont hozzá szeretnék szólni hogy állításaid döntő többsége a világszerte trombitált de alaptalan 
zsidóérdekű propaganda visszhangja. Kútfő lábjegyzettel ellátott tudományos anyagot bármikor 
szívesen olvasunk, de az efféle szándékosan megzavaró kiagyalásokat kérlek itt ne terjeszd.

Kölcsönösen kizáró /3... 

Enlil és Jehova
(Dombi Beáta, 2010.08.29 13:52) 

Még egy mondatot, ha megengedtek nekem. Nagyon sajnálom, ha bárki félreértette a hozzászólásom. 
Nem a zsidókat védtem, sőt, és nem a magyarságot támadtam. Mindössze arra próbáltam rámutatni, 
hogy mindenki hibázhat. Ősi dolgok ezek, melyekről az igazságot nem tudhatjuk,kutathatunk, 
kereshetünk, senki sem tudhatja a teljes igazságot. Emberek vagyunk, és hibázunk. Mindenki tudása 
számít, de mindenki tévedhet is. Mindenkitől tanulhatunk, ezzel kiegészíthetjük tudásunkat. Nem csak 
a miénk az abszolut igazság. Mert ilyen nincs. Sokan tudnak valamit, mások meg mást. Ha összerakjuk, 
talán előre léphetünk egyet. Mindig, kaphatunk új információt, ami kiegészítheti a mi tudásunkat. Nem 
szabad elzárkózni, mert ha azt hisszük a mi igazságunk az egyetlen,hibát követünk el. 
Szóval csak próbáltam rámutatni, hogy talán Enlillel kapcsolatba téved a cikk írója.Mert mindenki 
tévedhet. 

Enlil és Jehova
(Dombi Beáta, 2010.08.29 12:58) 

A babiloniak isteneit, egészen a sumér korszakig lehet követni.A sumér pantheon istenségeinek átvétele 
során csak a neveket változtatták meg.A legfelsőbb isten Anu volt, két fia Enlil (EL), és Enki (EA) 
volt.Enlil volt a szél ura, ő birtokolta a sorstáblákat. A természeti erők, árviz, vihar szintén neki volt 
alárendelve.Ő idézte elő a vízözönt,és ő mért szenvedést a mitológiai hősökre, Gilgamesre és Enkidura.
Enki az ellentéte volt, ő volt a vizek mélyének ura.A sumérek szerint a vizek mélye a bölcsesség 
székhelye volt.Ő volt a kézművesség, a bölcsesség, a tudomány pártfogója, ismerte a betegségek 
ellenszereit. A TEREMTÉS EPOSZ szerint Enki emberszerető szerepet töltött be, ahogy ez a Gilgames 
Eposzból is kitűnik.Csellel megmenti az embereket, Enlil haragja elől.
Ezek a fennmaradt kőtáblákon találhatók, nem agyszülemények.



Ugarit háromezer évvel ezelőtt elpusztult.Több mint ötven éve, nyomaira bukkantak, és az ott talált 
írásos emlékeket lefordították. Ezek az UGARITI EPOSZOK. Amik elmondják, hogy legfőbb istenük 
El volt. A kánaáni területen El istet tisztelték, a déli pusztában pedig egy Elhez hasonló isten Jahve 
tisztelete élt. A csoportok összeolvadtak és "Atyánk NN istenéről" beszéltek, akit mindig Éllel 
azonosítottak.Él a nemzetség új istene, és az új törzsszövetség neve végül "IZRAEL" lett. Jelentése:"Él 
harcol", "Él uralkodik".Ehhez a törzsszövetséghez csatlakozott, később az exoduscsoport, magával 
hozva istenének, Jahvénak tiszteletét.Ezt a Jahve istent Éllel azonosították.
A sumérek civilizációjához semmi köze nem volt, a héber népnek.A későbbi időkben viszont több sémi 
népcsoport érkezett Babilonba, akik aztán átvették a sumér isteneket,de ők nem Enkit a bölcsesség 
istenét tisztelték, hanem Enlilt aki a vihar és a pusztítás istene volt, ahogy Jahve is.
Ezek nem hamisítások, ezek tények, melyeket a kőtáblák megfejtése óta tud a világ.Sok mindent 
meghamisítottak a történelembe, ez tény.Badiny Jós Ferenc mindig a sumérokkal hozza összefüggésbe 
a magyarságot, és nem Babilonnal. Legalábbis nem azzal a Babilonnal, amiről vannak történelmi 
ismereteink. Nimród királysága kiterjedt a későbbi Babilonnak hívott területre, de erről semmit sem 
tudunk. A Gilgames táblák is a későbbi Babilon területéről kerültek elő, de az akkor már nem az ősi 
sumér civilizáció lakta terület volt. 

Hunok Angyalai
(A Hun, 2010.08.28 16:25) 

Kolcsonosen kizaronak!
Maguk is elismerik,hogy 40evig koncsorogtak a sivatagban.Miert?
A kitiltas utan (tobbhelyen)akkor a varos allamoki feltek a betegsegektol,marpedig 40evi sivatagi 
setalas utan elofordulhatott egy ket betegsegi forma. 

miskolc
(Istvan, 2010.08.28 01:45) 

"Az orok zsido"c.filmben valahogy igy jellemzik oket;
Az istenuk csak egy indok,hogy mogebujva folytathassak
uzelmeiket.Meg a zsinagogajukban is seftelnek es ez meggengedett,sot erdemi.Gyakran istenuk fole 
helyezik magukat /felulbiraljak"/.Ezeknek az egesz eletuk csalasbol es hazudozasbol all.
Richard Wagner szerint; "A zsido a demon az emberiseg korrupcioi mogott." 

Köszi
(Őszkatona, 2010.08.27 18:29) 

Kedves szkíta,
Köszönöm. 



Kölcsönösen kizáró 
(Őszkatona, 2010.08.27 18:27) 

Megakadt a szemem az alábbi, "Enlil és Jehova" hozzászólás címén. Vajon miféle viszony létezhet a 
fény és a sötétség, a valóságos és a kitalált, a jóságos és a gonosz, vagy bármilyen egymást kölcsönösen 
kizáró jelenség közt? Tovább olvastam a hozzászólást. Megdöbbentő hogy, habár 2010et írunk, 
egyesek számára megállt az idő. Nyílt titok hogy az MTA (pl. Kákosyfélék) már évszázadok óta teljes 
gőzzel hamisítja a történelmet, különösen a magyar, magyarrokon, és a zsidó népekét. A tévhitipar 
ezen gyárának egyik kotyvaléka a termékeny félhold múltjának meghamisítása. Kétségbeesve, tűzzel
vassal próbálgatja elzsidósítani a szemita népek megjelenése előtt már rég Mezopotámiában és 
Egyiptom élő szkíta lakosságot, annak kilétét, hiedelmét. Szerencsénkre, külföldön ragadt kutatóink 
sikeresen leleplezték a zsidóság csalásait, az MTA hazudozásait beleértve. Bobula Ida, Baráth Tibor, 
Badiny Jós Ferenc, és a többi tehetséges és lelkiismeretes tudós nem csak hogy megtalálták a valószínű 
igazságot, de még a zsidóság "sztár asszirológusát", Samuel Kramert, is rajtakapták a csaláson (Lásd pl. 
Badiny Jós Ferenc, Kaldeától IsterGamig, Buenos Aires, 1971, 9293. o. Kramer, a hires szakértő olyan 
alaphibát követ el mely kizárja az egyszerű tévedés valószínűségét). Végülis, maga Kramer volt 
kénytelen elismerni hogy Mezopotámiának Kr. e. 2. évezrede a szumírok és a szemiták (héberek) élet
halál harca volt. Külföldön a valóság már negyven éve ismert, de nálunk, sajnos, még mindig az 
agyoncsépelt, már rég kiderült hazugságokat terjeszti a tévhitipar.

Nézzünk meg ezen hozzászólásban egy néhány tételt. 

1. A Pennsylvania Egyetem Múzeumban tárolt N.I 1117, 2337, 2473, 2742 táblák szerint, Enlil a "kus" 
(kos) néppel köt szövetséget valamikor a Kr. e. 3. évezred előtt. A szemita népek viszont csak ezen 
táblák megírása után 5001000 évvel jelennek meg legelőször Mezopotámiában. Ráadásul, logikailag 
az esemény (a szövetség) csak valamikor annak leírása előtt történhetett. Tehát itt abszurdum egy Enlil 
és "zsidók" közötti szövetségről beszélni. Tetejébe, a héber néven ismert szemiták csak Kr. e. 6. 
században lettek "zsidók", miután a babiloni Jeremiásfélék kitalálták Jehovájukat. (A zsidók saját 
firkálása szerint a (tisztességes) szemiták elutasították Jeremiást, kiagyalt bosszúálló, gyűlölködő 
zsidóistenével együtt... Jeremiás 44:1619).

2. A népek istenképeiről csak annyit, hogy "amilyen egy nép, olyan istene". A szumírok Istene, Enlil, 
szerető, jóságos és megbocsájtó; a zsidóké, Jahve, gyűlölködő, bosszúálló, büntető. 

3. Gilgames (eredetileg, Nimród) hősiességéből gyártott bibliai özönvíz William Ryan és Walter 
Pitmantime geológusok szerint Kr. e 5500 körül történt  legalább 3000 évvel a szemita népek 
megjelenése előtt. 

4. Mózes nevű hébert se a tudomány de még a történelem sem említ, se Kánaánban, se 
Mezopotámiában, se Egyiptomban. Annyit tudunk hogy  az állítólagos Mózes idejében  a 1819. 
dinasztia uralkodója (Kr. e. 1513. sz.) kikergette a hébereket Egyiptomból, meg hogy AbdiHeba, 
Egyiptom jeruzsálemi vazallusa (Kr. e. 1330 körül), folyamatosan panaszkodik a fáraónak hogy a 
csavargó, rabló héberek fosztogatják a király földjét (AmarnaLevelek).

Na "asszem" itt ennyi elég is. 



Szfvár
(szkíta, 2010.08.27 16:15) 

A cikk és a hozzászólások is mind mind épülésünkre szolgálnak. Ezért aztán köszönöm mindenkinek, 
különösen a cikk írójának, valamint Őszkatonának.
Megértem a csúnyán beszélőket is, sőt, egyenesen meghatónak tartom, majdnem csak sírva fakadok, 
mert tudom, hogy az azonnali jobbító tenni akarás és az ehhez társuló tehetetlenség a mozgatórugója. 

Enlil és Jehova
(Dombi Beáta, 2010.08.26 15:00) 

Kedves Ernő!
Önnek tökéletesen igaza van, kivéve egy dolgot. Ez viszont nagyon fontos.A sumérek fő istene Anu, 
fiai Enlil és Enki. A sumérek minden tudást, bölcsességet, fényt Enkinek tulajdonítottak. Enlilt, 
bosszúálló, büntető istennek ismerték. Szerintük Enlil volt az, aki az özönvizet bosszúból az 
emberiségre bocsájtotta. Enki akkor is közbelépett, és sikerült megmentenie néhány embert. Enlil 
ezután dühöngve Noé hajójára lépett, és megtörtént az első szövetség. Enlil és a zsidók között. Ezután a 
héberek Enlilt Elnek, Enkit pedig Eanak hívták. A második szövetséget már Mózes kötötte, vagy 
megerősítette.Enlil, azaz El kultusza élt Kánaánban is. Bika alakjában tisztelték Elt. Ezekhez 
csatlakozott az exodus társaság Jehovával, aki aztán azonosul a kánaániták El istenével. Az exodus 
társaság Jehovát hozta magával Egyiptomból. Dr Kákosy László egyiptológus szerint, Egyiptomban 
létezett a Jah nevű holdisten. A héberek már babiloni tartozkodásuk idején is a holdat tisztelték, míg a 
sumérok a napot.Babilonban Enlil, a suméroknál Enki tisztelete élt.Ezért a bika is a holdhoz, Enlilhez 
tartozó szimbólum. Láthatjuk ahogy Mitras napisten legyőzi a bikát.Én úgy gondolom, El isten mindig 
is a zsidók istene volt, azaz Jehova. Enki volt a magyarok istene, Ő a nap , a világosság, a fény. Enki 
volt az , aki a tudást adta az embereknek. Ezért dühödött meg Enlil, és haragjában az özönvizet 
bocsájtotta az emberekre.
Mindenkinek ajánlom, Dr Kákosy László:Ré fiai című könyvét, és Sebastian Bock: A bibliai Izrael 
története című könyvet. 

Hunok Angyalai
(A Hun, 2010.07.26 22:43) 

Hat igy is lehetne jellemezni a az odahaza elo *birka*nyajat(tobbsegeben2/3)
Megkivanom jegyezni,hogy a Hunok Angyalait tobb csoport,es szemely bojkottaltakezdve 
onnan,hogy a GOJmotorosok Kanadabolo kaptak a hatrafele nyilazo abrat(((ok maguk ilyet az eletben 
nemtudtak volna kitatalnimutassa is a nevuk)))MERT azt itt a Hunok Angyalai egyik csoportja 
szamara kertem egy grafikustol aki idokezben beadta a kulcsot.Mivel a haverjai nemtudtak mit 
kezdeni veleelneveztek szgyenszemre magukat GOJnak.
NESZE neked nemzettudat!
Senki nemfigyel oda,hogy a megoldas megvan,csak az onzoseg tengereben nemveszik eszre.A sok 
*birka*meg beget tovabb.A Hunok Angyalai csak tartjak a *tukrot* 



1149
(Kristalykapu, 2010.07.25 12:38) 

Sziasztok ha hely kel valamilyen előadásra hívjatok olcsó helyiséget adok zuglóban az Egressy úton.
Nevem Baranyai Anita 06 20 555 18 62 

B.pest
(Dudás Tibor, 2010.07.23 09:52) 

Nagyon tömören szól mindenkihez ez a kiváló írás.OLyan egyszerü ez egyébként,hogyan jutathatnánk 
el ezt lényegtelen kérdésnek tartó "fogyasztohoz"ha egyáltalán felfognák miröl is van szó.Magam most 
hirtelenjében ahogy szoktam100 címre el is küldöm.Sokkal többet nem tehetek ennél azon kívül 
,hogy magam is az a Magyarok istenében hiszek. 

Nagymagyarország
(koronahad, 2010.07.22 20:46) 

Én már alig várom ,hogy büszkén nézhessek hazáért harcoló nagyapám katona képére .Véremmel 
áztassam meg gyalázott hazám földjét.S ne a rabszolga sorsba dögöljek bele. 

Köszönöm!
(Attila, 2010.07.22 11:31) 

Nagyon profi írás,tömör és velős.Jó érezni,hogy más is ezt tudja és valja az ÖREGISTENT. 

Szentendre
(Elemző, 2010.07.21 22:29) 

Ne feledjük Zarathustrát, a szeredás vallást, Emese Álmos anyja szeredás vallású volt.
Gondolkodjunk el azon is, miért ölték meg Zarathustrát, miért feszitették keresztreJézust, miért nyúzták 
mag Manit? 

ANYANYELV
(TamáskaVarga Ákos, 2010.07.18 07:03) 



Kedves Őszkatonaa!

Az anyanyelvet, ha ismerte, soha nem tudja senki elfelejteni, bárhová vesse a sors a világon.

Nagybátyám június 4én halt meg Floridában, 97 évesen. Utolsó pillanatáig úgy beszélt, úgy használta 
nyelvünket, akár Móricz vagy Arany. Pedig 54 évet élt és dolgozott az USAban.

Nem elég magyarnak születni, a magyarságot meg is kell tartani. Ennek egyik  talán a legfontosabb!  
eszköze a nyelv.

Ha valaki a magyarság sorsáról, múltjáról, jövőjéről értekezik, nagyon jól tetszi, örömmel olvasom. De 
tegye ezt biztos nyelvismerettel. Ne hivatkozzon alacsony iskolai végzettségre vagy külhonban való 
tartózkodásra.

"A nemzet, mely nem ápolja és védi nyelvét, az halálra van ítélve"  tartja Németh László.

A bírálattal nem bántani akarok, sokkal inkább felébreszteni azokat, akik nem fordítanak kellő 
figyelmet a pontos, helyes fogalmazásra, horribile dictu!, nem is tartják ezt fontosnak! Ha már a 
magyarságért aggódik valaki, tegye ezt magyarul. Máskülönben olyan ez, mintha a sebész piszkos 
körömmel operálna.

A bírálatot lehet nem elfogadni, attól a tények még tények maradnak.

"Aki szereti a dorgálást, szereti a tudományt; a ki pedig gyűlöli a fenyítéket, oktalan az."  
Példabeszédek 11.32.

További szép és tartalmas írásokat kívánok Önnek, kedves Őszkatona. Csak remélni merem, hogy nem 
bántottam meg, és azt is, hogy megért engem.

Néha szebb az összeszó kevert
(Őszkatona, 2010.07.17 19:55) 

"Ha már a nem magyar szenvedő szerkezetet használja, legalább írja helyesen:"

*Ha szenvedő magyar, a szerkezetet már nem helyesen írja: legalább használja*

Szívesen vesszük a kijavítást. Az éles bírálatot kevésbé. Egy kicsit több türelmet a hontalanokkal, Ákos 
uram.

NAP FÉNYÉNEK
(TamáskaVarga Ákos, 2010.07.17 13:35) 

Magyar ember nem veszíti így el az önuralmát és nem használ trágár szavakat!



Indulatai levezetésére javaslom, tanuljon egy kicsit magyarul, mert helyesírása gyalázatos! 

PETI VITÉZNEK
(TamáskaVarga Ákos, 2010.07.17 13:32) 

"Miért neveztetik mostanság Magort Magyarnak?"

Ha már a nem magyar szenvedő szerkezetet használja, legalább írja helyesen:

Miért neveztetik mostatnság Magor Magyarnak? 

ÚTKERESŐNEK SZERETETTEL
(TamáskaVarga Ákos, 2010.07.17 13:25) 

MAGYAR KARÁCSONY
A keresztény világ Jézus születésnapját ünnepli karácsonykor. De az ünnep már több ezer évvel Jézus 
előtt létezett. Mi is történt ekkor?
Az őszi napéjegyenlőség (szeptember 21.) elmúltával az északi féltekén egyre rövidülni kezdenek a 
nappalok. E hónapokon át tartó folyamat iszonyatos félelemmel töltötte el az őskori embert. Nem 
értette, hogy mi történik. De azt sejtette, hogy a legborzalmasabb sötétség és fagyos halál vár rá, ha a 
napok rövidülése folytatódik. Amit az ember nem ért, azt megpróbálja elképzelni. Az ősember tehát 
elképzelte a Napot, az éltető meleget adó csodálatos istent, amelynek sugarai által zöldbe borul a 
természet, állatok kölykeznek, beérik a termés. De valami sötét hatalom támadja meg és el akarja 
pusztítani minden évben. A küzdelem borzalmas, hiszen a Nap napról napra gyengül, és úgy látszik, 
hogy sötét ellenfele, a sátán diadalmaskodik. December 21én azonban fordul a kocka, a Nap új erőre 
kap, csodálatos erővel újjászületik. 
Ezen a csillagászati törvényen a kereszténység sem tudott változtatni, ezért magáévá tette. De mindezek 
még nem magyarázzák meg a &#8217;karácsony&#8217; szó jelentését.
A hivatalos nyelvészet a szláv &#8217;korcun&#8217; szóból következtet, melynek jelentése: átlépő. 
Vagyis a Nap átlépi a téli napfordulót. E magyarázat nagyon gyenge, annak az elmagyartalanító 
elméletnek a része, miszerint emberevő primitív őseink betolakodtak a Kárpátmedencébe, és minden 
kulturált és szép dolgot itt tanultak el a puliszkaevő szlávoktól. Ezt a magyarázatot maguk a kitalálók 
sem hiszik el. Talán ezért nem szerepel a karácsony az Idegen Szavak Szótárában, és igen hézagosan 
van jelen más szótárakban, lexikonokban is.
Őskultúránkat kutatva viszont eljuthatunk a nagy keresztény ünnep, az Új Remény, az Új Élet, a 
Megváltó Újraszületése ünnepének nevére megtartott karácsony szavunkhoz: a kerecsen sólyom 
napjához.
Mindenki ismeri a sólyommal való vadászat nemes sportját, vagy legalábbis hallott róla. Ennek a 
sportnak a titka a madár betanítása, megszelídítése, az urához való hűség megtanítása volt. A ragadozó 
madár ugyanis természeténél fogva nem hajlamos hűségre, ragaszkodásra, szeretetre. Az idomítás egész 
nyáron és egész ősszel folyt. A madár az idomító kesztyűs karján ült, fejét letakarták, hogy ne lásson 
elrepülni. Hosszan tartó, kimerítő és gondos munkát igényelt a kiképzés. És még mindig csak remélni 



lehetett, hogy a kerecsensólyom elfogadja otthonául gazdája karját, hogy vissza is tér a vadászatból. El 
kellett jönnie a napnak, amikor a madarat &#8222;élesben&#8221; is kipróbálták. Őseink egy 
napsütötte téli napot választottak, rendszerint december 25ét. Ezen a napon az összes solymár kivonult 
kerecsen ( ősi nyelvünkön: karasun ) sólymával. Elengedték az állatot és izgatottan várták az 
eredményt., Az addig sötétségben tartott madár ujjongó örömmel szállt a felhők közé, majd visszatért a 
vadász karjára. Felemelő élmény lehetett. Méltán ünnepelték őseink.
Nem is véletlen, hogy e kedves madár ősi jelképünké vált. Képmása díszítette Atilla király pajzsát, és 
ott szerepel a jelenlegi Magyar Honvédség címerében is. Bizonybizony, a sokat bántott turulmadárról 
van szó.

Válaszok /1
(Őszkatona, 2010.07.16 17:44) 

Azt hogy "itt mi zajlik" aránylag könnyű elmondani de hosszú lenne. Röviden, a zsidóság  az 
egyházakat beleértve  kétezer éves fojtogató béklyóját a korai úttörők, Torma Zsófia, Baráth Tibor, 
Badiny Jós Ferenc, és a többi hazafias kutató repesztette meg, mindegyikük évtizedeket szánva az 
igazság kutatására. Önzetlen odaadásukkal, akadályokat leverve vagy túlszárnyalva, a mai hazafik ezt a 
munkát folytatják. Ez "zajlik" itt: Az igazság és a hazugság, a világosság és a sötétség, a lélek és a 
materializmus élethalál harca. Ez a harc most, itt, szemünk láttára fog eldőlni. Van aki rész vesz benne, 
van aki csak nézi. Mindenki saját cselekedeteiért felelős. 

Az hogy "a fejünk szétszakad a sok új infótól!!" nagyon is érthető mert tényleg mindenhol csirázik az 
igazság amit a hazugságipar kétségbeesetten próbál kipusztítani. A kitartó olvasás, fegyelmezett 
gondolkodás és a tárgyilagos kutatás viszont létre hozza azt az alapot amire valódi, meggyőződésszült 
hit épülhet, ami után "új infó" már nem "szakítja szét fejünket".

Válaszok /2... 

Válaszok /2
(Őszkatona, 2010.07.16 17:43) 

A magyar hiedelem kutatói szerint:

"jehova", "yahweh": A zsidók istene. Egy Kr. e. 6. században kitalált politikai eszköz. Jelentéktelen. 
Nem létezik. Semmi közünk hozzá.

"ördög" (vagy "erdeg"): Régi magyar családnév. A szó görög formában egy gyűlöletet kifejező héber 
szó amivel a héberek (zsidók), valódi vagy elképzelt ellenségük vezéreit (pl. szkíta Istennév, a szkíták 
szakrális vezérei, mágusai, királyai (pl. Baal)) címkézik. Egyben, a kitalált zsidóisten főügyésze, sátán. 
A zsidókrisztiánizmus (pl. katolikus, református, stb.) a zsidók sátánját lucifernek nevezi. A lucifer szó 
fényhozót, Hajnali Csillagot jelent, aki az ősmagyar hiedelemben azonos az Égi Királynővel, Innanával, 
AnaHitával, Boldogasszonyunkkal, Jézus anyjával, Máriával. A magyar hiedelemben a démon
fogalom ismeretlen. Számunkra az isteni Fény(Világ) ellensége a sötétség ahol a tudatlanság, 



nemtörődömség, irigység, gyűlölet, bosszú, becstelenség, kapzsiság, lopás, csalás, hamisság, lustaság 
tanyázik.

"Jézus": az eredetileg Izzu (latin logos, tudás, bölcsesség) néven is ismert, 1. századbeli szkíta 
Adiabene Kharax Mária hercegnő fia akit hozzátartozói Istennek tekintenek  akkor is, most is. A zsidó 
rabbik (pl. Saul rabbi, a zsidókrisztiánizmus "Szent Pál"ja) elzsidósították Jézust és tanítását melyből 
egy zsidó szolgavallást gyártottak az őket eltartó nemzsidók számára (pl. ortodoxia, a későbbi 
katolicizmus, stb.). A 4.5. század óta ezek a zsidószekták Jézust  többek között  Krisztus, fölkent, 
megváltó, körülmetélkedés szolgája, messiásként hirdetik.

"Isten": A magyar hiedelemben maga a lét, egyetlen egy, elképzelhetetlen de következtethető erő
összesség, három együttműködő és egybefont fényözön, erő sugárzás: gondolaterő, életerő és anyagerő, 
más szempontokból nézve, szellemlélektest, illetve öntudatérzéstéridőbeli jelenség. A különböző 
nevek (Atya, Anya, Fiú, Fényatya, Fényszűz, Fényfia, Világ, Igazság, Boldogasszony, Jézus, Szentlélek, 
stb.), az ember által fölfogható isteni hatások megszemélyesítése. Az Atya, Fényatya, Igazság a 
gondolatszellemöntudatra utal. Az Anya, Fényszűz, Boldogasszony, Mária, Szentlélek az életlélek
érzésre. A Fiú, Fényfia, Világ, Jézus az anyagi testet is fölvevő és emberben élő Istentudatérzés, azaz, 
az AtyaAnya jelenléte, mondhatni "magja", emberben. E hatások egybefont megnyilvánulását 
Szenthármasságnak hívjuk.

Lásd:
http://www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/badinyjosferenc
http://www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/oszkatonatanacsai/4120 

kérdések
(sarmi, 2010.07.15 18:07) 

valaki elmondhatná végre itt mi zajlik,mert a fejünk szétszakad a sok új infótól!!
jehova= őrdög
jézus= isten
tényleg tud valaki segíteni, akkor a s_armi10@hotmail.com ra írjon már valami tény feltárást!!!
köszönöm! 

Tartsuk a tisztát tisztán, 1. Rész
(Őszkatona, 2010.03.21 00:33) 

Nem szeretem más hiedelmét bírálni amíg az nekem vagy enyéimnek nem árt. A vonal ami elválasztja 
az ártalmast az ártalmatlantól viszont néha nagyon halvány. Erre jó példa a fönti írás. Az író magyar 
érzelmeket ismerő, jó hangzású sorai sok olvasásra utalnak. Egyáltalán nem mondhatjuk hogy 
szembeütköznek a hagyományos magyar hiedelemmel, erkölccsel. De mégis van benne valami ami 
ellenszenvet kelt, egy tudatalatti nemtetszés. Habár mondanivalója nem sérti hiedelmünket, az egyenes 
útról való elkanyarodást sugalmazza. Egy néhány észrevétel:



"...ahhoz az Istenhez, akit nekünk rendelt a sors." 

A magyar hiedelemben nem a sors rendel isteneket népeknek, tehát a "nekünk" szó itt egyáltalán nem 
vonatkozhat a magyar népre. A magyar hiedelemben (kutatóink szerint) Isten maga a lét, egy élő, 
jóságos erőösszegség aki áthatja a Világegyetemet. 

"Szakítania kell a zsidókeresztény egyházak tan és hittételeivel..." 

Itt nekem az ötvenes évekre emlékeztető jelszavak jutnak eszembe. Habár ez csak véleményem, 
szerintem nem "szakítani" kell hanem kigyomlálni. Kiirtani az egyházakból, a MI templomainkból, az 
élősködő gazt, visszavenni mind azt amit Saul rabbi és örökösei elkoboztak tőlünk. 

"...az angyalok is mind héberek... Gabriel..." 

"GabRiEl" egy (most szumírnak nevezett) szabír szó (Labat szótára). A jól ismert sippari szkíta 
főmágus is ezen a néven ismert. (Badiny Jós Ferenc valószínűnek tartja hogy ez az a Gabriel aki az 
Angyali Üdvözletben meglátogatja Máriát Scythopolis városban). Neki pedig semmi köze a héberek 
kitalált hóhér"angyalaihoz". 

Tartsuk a tisztát tisztán, 2. Rész
(Őszkatona, 2010.03.21 00:31) 

"...a zsidó nép sosem tagadta meg az istenét. Ebből kovácsolt magának erőt, és az ő istene nem is 
hagyta el őt sosem. Ezért mindenképp tiszteletet kell, hogy érezzünk irántuk." 

Evvel az állítással és javaslattal több gond van. A hívő zsidó azért marad hívő mert meg van rémülve a 
szerinte bosszúálló zsidóistentől. Az "ő istene" pedig csak a babiloni ateista héberek koholmánya tehát 
itt elhagyásról vagy nem elhagyásról ésszerűtlen vélni. A nem hívő zsidó pedig a rabbi fennhatóságától 
fél. Ha a rabbi kitagadja a hitközségből, akkor a zsidó kiszolgáltatottnak érzi magát gójok között. Tehát 
hűsége babonás vagy elképzelt (értsd, megvezetett) félelméből származik. Ez az két önüzemeltető 
kényszerhelyzet, a judaista terrorideológia és a judaista társadalmi fenyítés kényszeríti őt az 
elszigeteltségbe és (szellemi gettóján belüli) az együttműködésre. Hatalma pedig élősködéséből és 
erkölcstelenségéből származik. A hatalom megszerzéséhez kellő javakat könnyen halmozza mert 
környezetét csak fölemészti, azaz, anélkül hogy hozzájárulna annak fenntartásához. Megtanulja és 
kihasználja az ember gyengeségeit, a nemzetek ereit háborúk kirobbantásával és "kártérítésekkel" 
kiszívja, és szüntelen propagandával terjeszti a tévhitet. 

Zsidón, hízelkedőin és bérencein kívül senkit sem ismerek aki tiszteletet érezne a zsidók iránt vagy 
hogy ilyesmit egyetlen magyar bármikor is javasolt volna honfitársának. Lehet hogy egyes egyéni 
tulajdonságaik abszolút szempontból nézve tiszteletre méltók (pl. önfegyelem, szorgalmasság, stb.), de 
ezekkel a tulajdonságaikkal korántsem érdemlik ki az irántuk való tiszteletet  pláne ha mások kárára 
alkalmazzák tehetségeiket.

Összevonva, megértem azokat akik ezoterikus fogalmakban keresgélnek. A nép ki van ábrándulva a 
zsidókrisztián dogmákból és keresi Teremtőjét, élete iránytűjét. Evvel eddig nincs is semmi baj. Ami 



nekem nem tetszik az az hogy ezekbe a fogalmakba az író belekeveri saját elképzeléseit amelyeket a 
magyar őshit hátán próbál belovagoltatni a magyarság hiedelmébe. Ez pedig vagy véletlen vagy 
szándékos fertőzésnek tekinthető. Mindenki higgyen amit akar amíg az másnak nem árt. Alapítson egy 
új vallást ha akar, de azt ne a magyar nemzet hagyományos hiedelmeként hirdesse.

jomatra@shaw.ca
(Jozsef Menyhart, 2010.03.08 22:58) 

A ***Hunok Angyalai*** mar jelen vannak.Csak sajnos a Karpatmedenceben az elmult 1000ev oly 
karokat okozott a lelkekben,hogy mar folsem ismerik magukat az emberek.A verszerzodes ujra 
bevezetesevel lehet kiszabdulni a cionista atok alol. 

A Nap fényének!
(>Zoli<, 2010.01.09 10:59) 

A Nap fényének!
Kedves testvérünk!
Bocsánatot kértél "rút" szavaidért és ezt figyelembe is vettem mert szerintem a többi mondanivalód 
tartalma az ami nekünk szól és ha honfitársaink is megbocsájtanak azért az egy mondatodért akkor fent 
hagyom írásod. Egyet azonban nem értek meg. Ha már magad is észrevetted kakukktojás mondatod és 
egyes szavaidnak "rútságát", miért nem a töröl gombot nyomtad meg, hisz az rövidebb ideig tart mint 
betűkkel bocsánatot kérni? 
Szíved és szívünk szaváról írtál, Áldást adtál a végére és még is benne hagytad azt ami nem oda/ide 
illet.
Kérlek ezután inkább vedd ki (töröld) mind azt amit te is úgy látsz, hogy rontja mondanivalód 
tartalmát. Nem lenne jó ha most egy olyan rút szavak beírásán kezdenénk el vitatkozni amit bízva 
hiszem nem azért tettél be, hogy vita legyen abból, a többit mondanivalód pedig átugorjuk, holott a 
mondanivalód az akart volna lenni. 

Istenűnk!
(A Nap fénye, 2010.01.09 10:29) 

Űdv magyarok!
Remélem mindenki tudja érzi,csak egyűtt vagyunk magyarok!Hallgasd a szivek szavát!Én érzem a 
testvéreimen a szolgaság bűzös szagát!Én is ezt izzadom a kurva életbe már!
Mi a fasz űtött a magyar orrába,hogy nem érzi a szagos bűzt!
Nem hiszem el,hogy csak engem meg egy két magamfajta (idiotát) izgasson a dolog ,mert ha érzed, ha 
nem ez nagyon bűdös!már bocs a rut szavakért,csak belejöttem egy kicsit! ;)
tény és valo,aki velem az nem ellenem!Aki igy érez jol,az nem én vagyok!Nekem kellenek azok a 
magyarok is akik eddig nem igy éreztek!Hidd el mások is csak idö késéssel és remélhetöleg nem késön 
kezdenek majd veled érezni!



Én mielöbb el akarom érni azt,hogy biztonságban élhetek otthon az én hazámban a saját házamba.
De ez csak ugy működik ha a hazámért is anyit teszek mint amennyit a szereteimért teszel!
: Ha már szeretsz és féltesz még magadon kivűl is másokat,
: Már nem vagy egymagad!
Mert akit szeretsz a szereted teljes szivedböl,és nem vagy egymagad!Nem űres a szived!
Tudod ki a legjobb barátod 2.dik legjobbbarátjának a barátja?
Pedig elvileg titeket össze fog egy közös pont.
: Egy olyan magyar mint te magad !
Ez körbe ért a magyar szivében
: a szeretteid szeretteinek a szeretteiben minden sziven egyszer körbe ér ez a szál,és emlékeztet 
minketEz az ami össze köt bennűnket!Egy az ösűnk,egy a nyelvűnk egy a sorsunk,egy az istenunk!
Valahol a szivek mélyén fénylö titokban,de ez az igazság!
Aki ezt érzi, érzi az én szivemet és én az övét!
: Egyűtt érzö vagyok mindekivel,ki féli a jövöt,és reménye van a gyözelembe,mert még nem adta fel,söt 
inkább erösebben kűzd ellene!Kinek még van erje hite az igazsában,szabad és nyugodt jövöt 
akar,szeretteinek!
Hiszem nem vagyok ezzel egyedűl!
Tetvérem amit a szabadságért teszel teszed ezt isten elött tisztán,e felett birok vagy paragrafusok nem 
itélkezhetnek,mert ez a sziv szabad,és Istenem ov engem ebben a Viharban!
Magyarok Istene Égi Urunk,Fényesen fénylö égi áldás!
: Kérlek segits meg engem!Adj a szivekbe tiszta fényt,önts a magyarba reményt!
Add meg nemzetem ébredését!Szabadságát és egységét!
: Adj a magyarnak dicsö bűszke szabad és boldog jövöt!
: Add meg a szivek szavát,segisd a tettek javát!
Forditsd jobbra a magyar javát.
Ha meg van már a szivnek hangja,Lészen szava a szájának,lészen ereje a karjának!Add uram csak azt 
hogy többet ne hajtsunk fejet ,ha a sziv ezt nem sugalja tiszteletböl!
: Add meg nekűnk magyaroknak Ami a szivűnk szava!
Add uram hogy boldogabb legyen ez a haza.
Add meg minden szerettemnek!Ovjál minket,mint sokszor régen?mert hiszek benned ugy mint régen!
Legyen nemzet e nép.Egysében egyűtt legyűnk ujra nemzet és haza!
Magyarok istene add meg nekűnk!
Áldás

Szeged
(Attila, 2010.01.07 18:49) 

Keressétek : Yotengrit nevét.

A kereső sokat lel,ha igaz szívböl szeret! 



érdeklődöm
(Petivitez, 2010.01.07 08:25) 

Miért neveztetik mostanság Magort Magyarnak?

Fény
(Útkereső, 2010.01.06 19:34) 

Már régóta keresgetek, érdeklődök ilyen irányban. A férjemmel együtt próbáltam logikusan 
kikövetkeztetni akár Jézus születését, a karácsony szó eredetét... Mindenféle variációt hallottunk már, 
de valami mindig sántított. Valahogy nem volt benne logika. Mostanában hallottunk csak először a 
szkíta, hun, magyar őseink hitéről. Valahogy ebben jobban tudtam hinni, mint amit a hittanórán 
tanítottak. Talán az utóbbit ezért is nem éreztem igazán magaménak? 
Igen, ebben van logika, és remélem, ha ide felraktad tudod a tény szintű alapját is. Kérlek oszd meg 
velünk! 
Még egy kérés: Szeretnék imát mondani a magyarok Öreg Istenéhez és a kutai szkita Úr Jézushoz 
minden MAGYARÉRT! Ezt az imát a gyerekeimnek is szeretném megtanítani! Kérlek, segíts! 

javítandó
(Kritika, 2010.01.05 11:23) 

Az ISTEN nem öreg, hanem ÖRÖK ! 
Ugyan mindkét szó töve az ŐR, aki az örökértékrendet vigyázza.

Szt Istvánról hamis képet ad Bodor Ernő, mert úgy látszik, hogy Őt rosszul ismeri, azaz a 
FŐELLENSÉG súlykolását bevette. Szt Istvánról jelenleg több a hamis tanulmány, mint a VALÓDI. 

Ezt a 2 hibát leszámítva, jónak tartom a többi részt, mert helyreteszi a sok hamis dolgot. 

Ejej
(Törpapa, 2010.01.01 18:21) 

Ha a gyerek bután viselkedik, azt mondjuk neki, hogy buta? És nem az igazat, tehát hogy bután 
viselkedtél?

Ne programozzuk a magyar népet gyengének és tehetetlennek. Nem elég a himnusznak nevezett 
vonyítás sok tucat negatív programozása, ezt még erősíteni is kell?

Felmenőink túlélték a véreskezű cioterrositákat, hogy mi megszülethessünk. Ezért ők most mind 
megalkuvók és hazaárulók? Haltak volna meg inkább?



Az Öregistent meg ne húzzuk le magunk mellé a sárba. A magyarok, de szinte mindenki a bolygón már 
régen elvesztették a testlélekszellem háromságból a szellemkapcsolatot.
Ahhoz, hogy a Szellem tudjon beszélni hozzánk, először lélekben kell megtisztulnunk, újjászületnünk.

A bátorságot meg hagyjuk. Nem a hősi halálhoz kell a bátorság, hanem a hétköznapokhoz. A lengyelek 
talán bátrak voltak, amikor megrohamozta a lovasságuk Hitler páncélosait? Hetekig temették őket.

Na, jól kipufogtam magamat, egyébként a cikk nem rossz :) 

Ébresztő!!!
(Eszter, 2009.12.29 15:22) 

Teljes mértékben egyetértek és próbálom kibogozni a sok hazugságból a valódi IGAZAT,de hidd el 
egyáltalán nem könnyű!Már azt is nyereségnek érzem,hogy keresni kezdtem!Amikor túl van az ember a 
teljes kiábrándultságon,és elkezdi keresni a kiutat,akkor kezdi elhagyni a mélypontot.

Zolinak ezúton is köszönöm ezt az oldalt!!!!
Eszter
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