
A levél majdnem 50 éves.......
(Turulvér, 2011.01.14 03:38) 

Lemaradt az aláírása a japán történész testvérünknek:

Buenos Aires, 1962. február 2.
Shokotu Faisi dr. Ph.
(nyílt levél a a Bécsben megjelenő Vasárnapi Levél című újság szerkesztőjéhez) 

Válasz 

szebenieszter@gmail.com
(szebeni-eszter, 2011.01.07 03:52) 

21 éve levelezek egy családos japán úrral,aki
megtanult magyarul és lelkesedik M.o.-ért! Minden évben karácsonyra ajándékot küld.(Én is neki.) 
Japán barátnőm is van, évekig tartózkodott Bp-en. Sokfelé elvittem,vendégül láttam.Hazament 
házasodni,most 3 (!)gyerekéről küldi a képet. Csodálatos nép! Érdemes szeretni őket !
szeretni őket! 

Válasz 

Shokotu Faisi
(HunEdi, 2011.01.06 23:11) 

Varga Csaba : A nyelvek anyját tudtam én című könyvében olvastam először ezt a levelet a japán 
professzortól.. Lehet hiba, de nekem ez elég hiteles forrás. Áldás Békesség! 

Válasz 

Tapasztalás
(Pitypang, 2011.01.05 23:44) 

Gyorsan rákerestem a google keresőben a japán történész úr nevére, és valóban nem találtam én 
sem külföldi vonatkozást.
Ám.
Személyes tapasztalatom van arról, hogy a dél-koreai emberek hogyan kezelnek bennünket, 
magyarokat. Tudniillik tényleg rokon nemzetnek tekintenek bennünket, és ez számukra magától 
értetődő.
A kinnt eltöltött idő alatt fájó tapasztalás volt onnan hazánkra látni, mert ők, távol tőlünk, pontosan 
aszerint az értékek szerint élnek, amely értékeket nekünk újra a méltó helyére kell emelnünk.
Ez a család, az ember és a hazaszeretet, s tisztelet. A nagy távolságból ugyanakkor a hatalmas 
lehetőség is láthatóvá vált számomra, hiszen népünk sem élt máshogyan, mint ahogy ők.
Ehhez a hatalmas átalakító, embert próbáló munkához kívánok mindenkinek Áldást Kitartást és 
Tengernyi Szeretetet.

Válasz 

Pontosítás
(Törpapa, 2011.01.05 21:26) 

Hátha valaki nincs kedve elolvasni a hivatkozott oldalakat: 

Shokotu Faisi japán történész úgy tűnik, csak a magyar hivatkozásokban létezik, a világ többi 
részén és nyelvén ismeretlen. Lehet próbálkozni a google.hu és más keresőkkel.

Ettől még igaz lehet az, amit állít a nem létező történész, de nem árt az óvatosság. Nincs már több 



liba, ami megdögölhetne. 

Válasz 

Hmm
(Törpapa, 2011.01.05 21:23) 

http://bombagyar.hu/index.php?post=1821

Persze, ha jobban belegondolunk, hogy a forrás micsoda:

http://kuruc.info/r/21/14857

akkor kevésbé csodálkozunk.

Válasz 

Ősiség
(Statikus, 2011.01.05 18:57) 

KÁL ŐRZŐJE!
Írta: kimi - Dátum: 2010.10.14. 

Attila Ho-n ja TI HON= TIHANY. Lézerrel vizsgálják /külföldi kutatók/a Balaton nádasát különös 
tekintettel a tihanyi belsőtóra. 
Ugyanezzel az szó-építkezéssel keletkezik KOLONTÁR is. Eleink a magas zengőket gyakran 
keverték, hiszen az értelmet a mássalhangzók határozták meg. A mély hangzók ugyanígy 
fölcserélhetők. Káli-medence fővárosa kál.. . kol-on t őr, KOLONTÁR.
A GYENES-diás/diosz=isten/ GeNeS= GNS=GENESIS vonal, egy Gyenesdiástól indított egyenes, 
amely a hegytetőkön haladva Pásztó irányában nagyon sok csúcsot érint. 
A Kab-hegyet visszatekerve eredeti nevére, megkapjuk a Bakony névadó csúcsát. A Bak-on,/ mint 
Tih-on, Kol-on/ történteket pedig már hamar megértjük egy térkép segítségével. Bak-on ynana 
Gályát /patakot/ szül. Bak-on Ybel az apa, Gerincét/patakot/ adja ehhez. Ezek a hegyek soktízezer 
éve ott vannak, rendbeszedett sorban, egymáshoz igazított magassággal.
Több ilyen vonal fut a Kárpát-medencében, mellettük rendszeresen ismétlődő kisebb 
medencékkel. Kálon mit őriztek, tároltak nem tudom, de a templom-domb fontos információkat 
tárolt, abban biztos vagyok. Az előbb említett csúcsok alatti dombokat, hegyeket mindenütt 
rakodógépek tépik, néhol két oldalról is.

A KOLONTÁRI templomdombot csak úgy lehetett szemtanúk nélkül megbontani, ha indokot 
gyártanak előtte a kilakoltatásra. Ez tökéletesen sikerült. A hazaárulás kiemelkedően magas szintet 
azzal tudott elérni, hogy a Genezist magának kisajátító nép fiait hívtuk meg a valóságos GENEZIS
eltüntetésére. Izraeli hadimérnökök megjelenését a területen, olyan nemzetellenes 
bűncselekménynek tartom, amilyet még nem látott a világ. A GENEZIS-vonal létezése, kora, és 
alkotó pontjainak neve, az egyetemes kultúra bizonyítéka. A Magyarság ellen elkövetett 
bűncselekmények sorozata magyarázható ezzel a történelmi felismeréssel. Pogányüldözés, 
Tatárjárás, Trianon, falurombolások, stb.
EMBEREK haltak meg. Szándékos NÉPIRTÁS történt. Vallási csoport érdekeit szolgáló 
GYILKOSSÁGOK történtek. A VILÁGKULTÚRA elleni bűncselekmény történt.

NINCS HOL FELJELENTÉST TENNI, HISZEN A GYILKOSOK ÜLNEK A HATÓSÁGI 
SZÉKEKBEN. 

Jásdi Kiss Imre

Válasz 



Hyerosolyma-Hirosima
(Kerion, 2011.01.05 14:53) 

Dr Zakar András: Sumér hitvilág és biblia című művében olvasható:
"Amikor Izrael elfoglalta Jeruzsálemnek az arabok által birtokolt részét, hozzáfogtak a régi várfal 
/Solyma/ alapjainak a kiásásához és..., a várfal felszín alatti részén szkíta rovás-feliratokat találtak. 
Ekkor azonban a kutató-árkokat sietve betemették."
Hyerosolyma, azaz Szent Sólyom volt Nimród 3. városa, amit a magyarok ősei alapítottak. A várost 
annakidején az egyiptomból odaözönlő zsidók pusztították el, tették a földdel egyenlővé. De ezzel 
nem elégedtek meg, mert a saját városukat, Jeruzsálemet, Hyerosolyma romjaira építették rá. 
Ezzel szimbolizálva már akkor, úgymond "felsőbbrendűségüket" a magyarok felett. 
A mai napig kínosan ügyelnek arra, hogy nehogy kiderüljön, hogy a magyarság az "ősiség" 
hordozója, és hogy ők mindent csak lenyúltak, átvettek ebből a kultúrkörből. Egyiptomban 
Hawassék is kínosan ügyelnek arra, nehogy napvilágra kerüljön, hogy a piramisokat magyar-hun 
máguspapok építették. A boszniai Viszoko piramisai, illetve az ertúriai magyar-etruszk emlékek 
kapcsán csak azért nem olyan nagy az elhallgatás, eltussolás, mert a bosnyák és olasz régészek 
nem magyar-gyűlölők. 
Nagyon feltűnő a Hyerosolyma és Hirosima városnevek közti hasonlóság. Szinte biztos, hogy ez 
nem véletlen. Még az is lehet, hogy Hirosima atombombával való elpusztítása a szkíta-magyarok 
/japánok/ számára szóló üzenet volt. Arra vonatkozóan, hogy hogyan fogják végezni, még a 
korszakváltás előtt. Vagyis az illuminátus, szabadkőműves, bilderberges stb."világ-uralmisták" 
mifelénk és a Teremtő felé is azt akarták jelezni, ki tudja milyen "entitások" által és révén, hogy a 
Föld az övék. Mármint azoké, akik az atombombát ledobatták. HÁla Istennek, ez a szándék nem 
ért célt, és reméljük, hogy már nem is fog. 
Bővebben: http:www.magyarmessias.eoldal.hu/ 

Válasz 

elgondolkoztató
(sound, 2011.01.05 10:19) 

>A "Felkelő Nap" birodalmi ivadékainak hittük és hisszük Önöket, kedves magyar testvérek, akiket 
a történelem "karma" messzire sodort el.

- Azért ez a megközelítés sem semmi. 

Válasz 

Baja
(Anna, 2011.01.05 09:57) 

Koszonjuk szepen a kozlemenyt es igy agaz,ahogy
On leirta. Igy vannak a rokonsaggal az iraniak is.
Csak mi nem tudunk a magunk kileterol semmit.
Amig a Magyar Tudomanyos Akademia is tagadja szarmazasunkat,tortenelmunket,addig nem
varhato valtozas. 
Csaladi neveles kereteben lehet csak megoldani a tudatositast.Nagyapaink meg tudtak. 

Válasz 
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