
MÓDSZER
(Tamáska-Varga Ákos, 2010.05.16 06:54) 

Napoleon megkérdezte külügyminiszterét, mit lehet tenni a magyarokkal. Talleryand tanácsa így 
foglalható össze: El kell venni történelmüket, kultúrájukat, ki kell mosni az agyukból a múltat, meg 
kell szüntetni nemzeti érzéseiket, és máris lehet uralkodni rajtuk.
A módszert sajnos azóta is alkalmazzák, akiknek a Kárpát-medencére fáj a foguk. És sokan 
vannak.
Nem szabad engedni! 

Válasz 

Budsapest
(Anna, 2010.05.15 21:48) 

AZ Oroszlanok a magyarsag szent allatai voltak.
Az egbol rendeltek oket a nep orzesere.
Azert kapartak le a tobbi oroszlant a falrol,hogy a magyar nep soha tobbe ne jojjon ra az 
oroszlanokban abrazolt titkokra.A titkok multunkat,tortenelmunket,
szarmazasunkat rejti magaban.Akik lekapartattak az oroszlanokat az esztergomi templom falarol, 
azok attol feltek,hogy a magyarnep egyszer meg eletre kel
es ha ontudatra ebred es megtanulja onmagat becsulni
meg ujra naggya lehet.Ha ez megtortenik ujra az egi oroszlanok fogjak e nepet orizni. Ezek az 
oroszlanok meg arrol tanuskodnak,amikor a magyar nep meg nem hajtotta mas nep igaja ala fejet. 
A vilagon egyetlen egy nepnek sincs ilyen gazdag
multja,tortenelme, regi gazdagsaga-amibol europa is elt.A rendszervaltas utan is meg letezett a 
magyarok
kincse.Kerdes-ma hol van ?Nimrod kiraly felesegenek,
a kiralyno sirjaban 138 kg aranyekszert talaltak.
Mit gondoltok hol van?...nem magyarorszagon. 

Válasz 

Esztergom
(Geza, 2010.05.15 21:09) 

Badiny-Jos Ferencnek van egy verse a temaval kapcso-
latban:
"Egyedul maradtam,megis feltek tolem "cimu verse,
ami az Isztregami oroszlanakrol es rolunk szol.
Erdemes elolvasni. 

Válasz 

Esztergom
(Geza, 2010.05.15 14:37) 

Azt hiszem tulsagosan eltevedtunk az idoben az a problema.A hiba nem az oroszlanokon levo 
abrazolasban van. 

Válasz 

lehetne násként
(Bognár Ferenc, 2010.05.15 11:02) 

Kedves Géza! Az oroszlánok eltüntetésének ezer más oka is lehetett, akár a mezopotámiai 
eredetű ornamentikájának eltüntetése. Történelmi üzenete reális alapon is van, ezért nem 



gondolnám, hogy beleképzelt térkép kellene. Egyebek ez a térkép, éppen a magyari ős történet 
belső-ázsiai gyökér vonatkozásait hagyja ki,és akkor még a korai, kínai hun befolyási területről 
nem is beszélünk.

Üdvözlettel BF 

Válasz 

Esztergom
(Geza, 2010.05.14 23:16) 

Nem ertek egyet Bognar Ferenc irasaval.Azert nem,mert ha az O feltetelezese igaz lenne, akkor 
nem kapartak volna le ismeretlen megbizottak az
isztergami oroszlanokat a templom falarol.
Tehat, tortenelmi uzenete van.Nem is akarmilyen,de
ezeket mar nalunk okosabb emberek megirtak.Hala legyen erte Istennek.
Ami viszont biztos,1000 ev tavlataban a mi elodeink
nyomat sem tudjuk kovetni, mert kismostak az agyunkat.Sajat tortenelmunket pedig soha nem 
tanulhattuk.
Arra sem vagyubk kepesek,hogy orulni tudjunk elodeink vilagot elsopro bolcsessegenek. 

Válasz 

Visegrád
(Bognár Ferenc, 2010.05.06 10:59) 

Kedveseim! A térkép csak akkor simul az oroszlános alapba, ha éppen ezzel a méretezéssel kerül 
oda. ez viszont önkényesen lett kiválasztva, és ettől a kisebb illetve a nagyobb terjedelmű Európa-
térkép már mind ellent mond ennek az elméletnek. Ha van egy gyerekkori fényképem, amin az 
öcsémtől éppen annyi távolságra vagyok, mint valamelyik térképen mondjuk Esztergom és a 
káldeai Ur városa, az még nem bizonyít szellemi előre gondolkodást.Van nekünk épp elég valós 
szellemi kincsünk, a vágyat ne keverjük össze a valósággal.

Üdvözlettel Bognár Ferenc 

Válasz 

szollosi47@gmail.com
(Szöllősi László, 2010.05.05 18:32) 

Ha csak a képet nézem, már meggyőző, és el kellhinnünk a sumír kapcsolatot. (amit Marton 
Veronika igazolt is)
A kétkedők figyelmébe ajánlom: mi magyarok nézzük magyar szemmel és főleg magyar szívvel a 
történelmünket. Minden nemzet ezt teszi! Ha nem így járunk el, idegeneknek sajátítják ki a 
múltunkat!

Válasz 

9151 Abda Akac ut.
(zoltan cseke, 2010.04.26 14:21) 

erdekes felvetes, csak azt ne mondjatok, hgogy a korona felrehajlo keresztje is ezt akarja 
abrazolni.Azt elfogadpm, hogy a magyar nyelv,legalabb olyan osi eredetu,mint az arab nyelvek, de 
talan ennek alapjan kene a multunkat keresni. 

Válasz 



Igaza van, mester
(Tudós, 2010.03.01 21:25) 

Az oroszlán körüli indás díszítés=rovásírással van.
Jelentése: éli hungarok= élő hungarok.
Oroszlán: arabul magaru. Magarul= magyarul beszélnek.
Kik? : a térképen jelölt területek ős népei az elsivatagosodás elött. Mikor megkezdődött a 
szervezett kiirtásuk, és beolvasztásuk.
Aki tehették, a jól védhető Kárpát-medencébe költöztek.

Válasz 

Biztató kilátások
(mester, 2010.03.01 21:17) 

Nagyon érdekes felfedezések. Remélem, benne lesz egykor a történelemkönyvekben. Tehát a 
holtnyelv- latin- ránk erőltetése a magyar világnyelv megszüntetését hozta? Már csak kevesen 
vagyunk, akik megértik a hieroglifákat és helyesen értelmezik,és a rovásírást? MÉG LESZ 
VILÁGNYELV A MAGYAR NYELV, EZ SZEREPEL PIÓ ATYA JÓSLATÁBAN IS, és visszaadják ami 
vissza jár. Aki bizonyítani tudja hogy magyar, annak a kirabló államok és népektől kárpótlás jár, 
sok-sok évre visszamenőleg az elnyomásért, hátrányos megkülönböztetésért, jogfosztásért, stb. 

Válasz 

sok a keveredes 
(lala, 2010.02.22 03:40) 

BATORKODOM MEGJEGYEZNI;
VELEMENYEM AZ EGESZ ÖSTÖRTENET EGY NAGY KEVEREDETT HAZUGSAG;
BIZONYARA A REGESZEK EGYRESZE TUDHATJA AZ IGAZAT; DE HA AZT MEGMONDJA 
AKKOR BETÖRIK A FEJET;
ITT A BOSZNIAI PYRAMISOKNAL SOK ERDEKESSEG VAN;
DE OTT A VIDEOKBAN SAMIR OSMANAKICH NEM MERTE MEGMONDANI HOGY A KOVEKRE 
MAGYAR EKIRAS VAN VESVE;
HIABAN ERÖSKÖDÖTT SZAKACS GABOR AZ EK IRAS SZAKERTÖJE; KI MEG A PYRAMIS 
ALAGUTJABAN IS JART KOMOLY VIDEOT KESZITETT; DE HALGATNAK ROLA KEMENYEN;
MOST ITT OLVASTAM HOGY A TENGEREN TULL IS VANNAK KOMOLY LELEHET MELYEKET 
ISMET ELHALGATNAK A PARRAZZITAK;

Válasz 

Mi közünk a svédekhez?
(>Zoli<, 2010.02.21 11:01) 

Mivel én Svédországban élek, már egy ideje be be lesek az ő történelmükbe is. Amikor még a 
svéd táborban voltunk, egy 56 ban menekült magyar aki sokat segített nekünk a beilleszkedésbe, 
név szerint (megboldogult) Villányi János bácsi pendítette meg először nekem, hogy valamiért a 
történelem folyamán mi a svédek irányában mindég rokonszenvesen viselkedtünk. Irt is erről egy 
helyi újságban és ott is megemlítette, hogy az úgynevezett 30 éves háborújuk idején is 
Magyarország erős csapatokkal segítette a svéd erőket. (persze huncut mosollyal oda tette; "már 
akkor is a vesztes oldalán álltunk") 

Most itt ebben a cikkben is láthatóan érzékelhető, hogy őseink nem mennek be a szárazföldre, 
sem Norvégia felől sem pedig Dél Svédország felől sem. Idézek:

"De érdekes módon ez az életfa ismeri a skandináv partvidéket is; hiszen barbár módon nem hatol 
be a szárazföld területére, hanem fentről és lentről mesteri módon rásimul a tenger szárazföld 
partívére."



Azután már azt is olvashattuk itt, hogy a mágusok a tudás népe az északi országoknak is adtak 
királyokat, valamint annak is nagy a valószínűsége, hogy Árpád második felesége Zsolt édesanyja 
északi fejedelem sarjadék volt. (Dr. Padányi V.) Így már érthető miért van ez a rokoni 
kapcsolattartás a svédekkel, habár a mai királyságoz nem ugyan az a közünk mert ide is elért a 
darazsak fullánkja és kiirtották az ősi királyi vért és napóleoni Bernadett okat tettek a helyükbe 
akinek semmi köze a Vasa királyi vérhez. 

Válasz 

2800 tatabánya,Tearózsa u.33/A
(banilona@t-online.hu, 2010.02.21 10:22) 

Örülök,hogy egyre többen vagyunk,akiket ez a téma felvillanyoz. üdv.Ilona 

Válasz 
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