
Budapest
(Gyongyi, 2010.05.15 14:29) 
Orvendetes hir,mivel az Onmagat muvelo ember ezeket mar regen tudja.Egy ujabb igazolasa 
annak,hogy nem az utolso nep vagyubk es annak is,hogy a magyarokat akik a vilag elso kiralysagat 
adtak,vilagot meghatarozo kulturaval rendelkeztek,a vilag eslo lagnagyobb matemetikusai,tudosai 
voltak mennyire elbutitottak a hamis tortenelemmel.Ide vezet egy nep butitasa,amikor 
engedjuk,hogy allandoan idegenek uralkodajank rajtunk.
Ebbol a cikkbol rajohetunk,hogy nem Kolombus volt Amerika felfedezoje.
A masik problema a jelenben is igy mukodik.
Naprol napra jonnek elo bizonyitekok a vilag regeszeinek,kutatoinak keze alatt,ami magyar 
nagysagunkat,Oseink kivalosagat,sot vilagelsoseget igazoljak.Na,hat akkor most meg mindig miert 
nem tudunk rola? Lehet gondolkodni.
Meg kell nezni a kulfoldi TV adokat,lehet interneten is keresgelni es nagy meglepete fog erni 
mindenkit, Gondoljunk csak a Kinaban fel-lelt Attila varra.
Tiz eve az egesz vilag tudja, csak mi nem. Regeszeink /elozo rendszer emberei/ amikor par eve
kimentek es megneztek, itthon a kovetkezoket nyilatkoztak: elobb tisztazni kellene kik voltak a 
hunok? Hat,ha egy ember sajat magat is meghazudtolja az nem csak nemzetgyalazo,hanem 
gazember is es igy van ez a mai napig.
Egy masik pelda: Nimrod elso kiralyunk sirjaban fel-let 20 ezer darabos aranykincsekbol bizonyos 
csoportok multik lettek, mert eladtak a kincseket.
Kerdesem:a magyar kormany hol van ilyenkor, a magyar tudomanyos akademai, aki nem erdemli 
meg meg a nagybetut sem, mit tesz ilyenkor?
Embertarsak: aki keres,az talal.Husz eve mar lehetoseg van mindnre.Tessek ,keresgelni az 
interneten,konyvek kozott,kulfoldi tv csatornakon.
Nem muszaj butan meghallni.
Nem tulozok,ha azt mondom,hogy mar Oseink lelke kialtozik ertunk a a mennyekbol,hogy a vilag 
elso nepebol az utolso lett. 

Nothvale NJ.07647 USA
(Rudolf Horvath, 2010.05.15 03:23) 
En nem tudom elkepzeni,hogy egy ilyen vilagraszolo
felfedezes 45 ev utan,nem kerult a Magyar koztudatba,es a Magyar tudosok sem beszenek rola.
Szeretnem tudni mi az oka.
Tisztelettel
Rudolf Horvath 

Atlantisz vagy Ataisz
(Szemtanu, 2010.01.25 15:02) 
Moricz is emlitette hogy az "feher" indianok ugy erkeztek delamerikaba. A kulombseg csak ott van 
hogy o, Atlantiszrol szarmaztatja oket es nem Ataiszrol. Az Arvisura szerint Kuszko vezetesevel 
indult (hajozott) el egy csoport keletre. Azert keletre, mivel az arvisurak szerint Ataisz 
(Ausztraliaval hasonlo meretu)korulbelul ott volt ahol most Hawai. Allitolag ezek a szigetek a 
maradek, ami meg megmaradt Ataiszbol
Ket ember, Morics es Pal Zoltan, ugyan azt, mesili. Akkor ezen mar el lehet gondolkodni, fokepp 
azert mert a forras nem ugyan az. Es eddig meg nam talaltam semmit arrol hogy a ketto ismerte 
volna egymast 



Nem értem mi van...
(mester@freemail.hu, 2010.01.24 21:00) 
Nagyon érdekes dolgokat olvastam. Ha ez igaz, a magyar volt valamikor a világnyelv? Akkor a 
többi nyelv honnan jutott többségbe? 

matukai@freemail.hu
(Egy Magyar, 2009.01.19 15:36) 
Sok szép és megdöbbentő dolgot olvastam itt melyek mind igazak egyet kivéve Equador és 
környéke nem az őshaza! Nem csak Equadorban vannak magyarul beszélő indiánok hanem észak 
amerikában is. Feltevésem szerint azért lehetnek magyarok az amerikai kontinensen mert mikor 
Ataisz süllyedni kezdett az olvadás miatt a 24 Hun törzs elvándorolt, elhajózótt 5 területre... 

uristen@menny.hu
(Jézus Krisztus, 2009.01.19 14:49) 
Tiltakozom!
A magyarok sumér-pártusok!
Én már csak tudom, hisz én is magyar vagyok!
Szólni fogok az apámnak, hogy leckéztessen meg titeket! 

sztranyai@vnet.hu
(Zányi Ildi, 2009.01.14 19:10) 
Szeretnék még olvani Móricz János haláláról és az azóta eltelt idő történésiről, a kutatási 
eredmények sorsáról.
A magyar tudományos élet hallgatásáról. 
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