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ARVISURA - IGAZSZÓLÁS című könyvben, amit Paál Zoltán 3 lelkes Táltos jegyzett le, benne van 
a válasz a kettősségre, hogy őseink a szíriuszról jöttek, ezért nevezik a magyarokat az "égből 
jötteknek" ...
benne van írva, hogy mikor a Föld eljegesedett volna, az őseink elhagyták a 120 melegforrás, a 
Kárpát-medence területét és melegebb éghajlatra mentek... majd az újabb felmelegedés 
alkalmával, amikor a jéghegyek megolvadtak, (Noé bárkája) visszajöttek az őshazába. Egyes 
csoportok koloniákat létesítettek Egyiptomban, Indiában, a Tigris és Eufrátesz folyó mentén, 
Kínában, közép Amerikában (a mai néven nevezve) és ezért van az, hogy a TAMANA tudománya 
a Föld egész területén "magyar" elnevezésű hegyeket és folyókat talál ... Ősvallásuk a SZÍV 
vallása volt, ANAHITA a természet istenasszonyába való hitet nem vesztették el.
Gellért püspök tanácsára Anahitát Máriának nevezték el (Csobánczi 1963.86) 

Válasz 

Nagyszerű elemzés
(Törpapa, 2010.08.20 22:57) 

Részben ismertem, de aki így összeszedte, le a kalappal előtte...
Amerika ismét hozta a formáját. Az egyetlen "amerikai" vallás sem amerikai. 

Válasz 

Cegled
(Kende, 2010.08.19 16:41) 

A tetvek mindenutt megjelennek. 

Válasz 

Budapest
(Cecilia, 2010.08.18 19:38) 

Épp most hétvégén Bösztörpusztán valaki figyelmeztetett, hogy egy mormon pap könyvet ad ki és 
bebizonyítja, hogy a Szent Koronát elsőnek a zsidók kapták meg.

A Magyarok Szövetsége befogadott szinte mindenkit(köztük ezt az embert is ) nem is gondolva 
arra, hogy ártó kezek, nyelvek még tehetnek rá egy lapáttal, közénk jőve még egy jót belénk 
tudnak rúgni.

Sajnos nem ismerem a fenti írás szerzőjét, de az általam említett hírt adjátok tovább mert az 
Ármány minden oldalról támad.

" Olyan kincsek ezek, melyek napvilágra kerülésével fénysugár öntené el a világ legsötétebb 
bugyrait is, és éppen ez az, amit szeretnének elkerülni az emberiséget jelenleg irányító politikai 
csoportosulások." 

Nagyon szépen megfogalmazott gondolatok.
A Magyarok Istenének áldása kísérjen,minden tiszta szívű magyart aki a tisztító fénysugár 
terjedésén munkálkodik. 

Válasz 
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