Zoli
(trakta, 2009.12.31 17:27)
Köszönöm, hogy szinte azonnal kijavítottad a
kérdéses részt!
BUÉK Neked és minden jó magyarnak!
Trakta

Moderátor
(trakta, 2009.12.31 16:40)
Zavaró az anyagban, hogy igen nagy része ismétlés
(nyilván véletlenül újra bevitt szövegrész). Kérem, hogy a moderátor nézze át!
Trakta

Kitűnő cikk
(Hunicillin, 2009.12.30 02:32)
Bár Móricz úrról van talán legkevesebb szó a cikkben, egy-egy mondat mögött azért egészen
megdöbbentő igazságok sejlenek.
A mesterséges barlang-rendszereknek van egy másik lehetséges olvasata (hiszen a világ teli van
velük, nem csak az Andok): az atomháború elmélettel szemben a jégkorszak is lehet létrehozásuk
oka. A Föld térténetének 90%-a ugyanis jeges, és ilyen kiegyensúlyozott klíma, ami a
mikroglaciálisok ellenére az elmúlt 12000 évet jellemezte, nagyon ritkán volt. Ez tette lehetővé a
nagyüzemi növénytermesztést és az ember elszaporodását. A klímaváltozás hatása ellentétes irányú
lesz.
A mai ember csak a háború elől való föld alá menekülést tudja elképzelni, pedig a mostani
kormányok is készülnek rendesen a jégkorszakra. Ha háborúra készülnének, nem lennének a föld
alatt nagy növényfarmok mesterséges megvilágítással, ami azt mutatja, hogy hosszú távra
rendezkedtek be. Akik kívül maradnak a kétméteres acélajtókon, harcolhatnak a gyökerekért. Az
USA-ban a föld alatti nagy túlélő központokat állítólag mágnesvasút köti össze, szóval ezek nem
bunkerek, és nem új találmány, amit Móricz úr felfedezett.
Danikentől sokat lehetett tanulni, hiszen a bolsiterror évtizedeinek agymosásai után
gondolatnyitogató képeket és utazási tapasztalatokat tett közzé könyveiben (amelyekből persze
hülyére kereste magát) de a Móricz-cal kapcsolatos hazugságai már 20 éve sem tetszettek, amikor
először olvastam tőle a dél-amerikai barlangrendszer témájáról. Daniken istene a pénz, és nem az
igazság.
Az is csoda, hogy az igazságból ennyi fenn tudott maradni... Ki tudja, hogy 100-200 év múlva,
mikor az ősi kárpát-medencei zsidó településeket kutató majdani szakértők gyanús régi
maradványokra bukkannak, amelyek mintha egy nem-zsidó ősnép eredetét látszanának
alátámasztani, lesz-e majd egy Juan Móriczunk, aki akkor leírja az igazságot.
Tisztelet és hála ősünknek!

