A nagyvilág
("Egy Kereső", 2010.01.27 19:47)
Igen is tudja meg mindenki,hogy az emberiség elöl sok mindent elrejtenek.A hatalmaskodók
máskülönben nem tudnának az emberiség felett uralkodni.De írva vagyon,hogy minden tisztátalan
dolog eltöröltetik és minden IGAZSÁG napvilágra kerül.További sikeres munkát a kutatóknak.

6440 janoshalma eotvos u 9
(drcsoboth johanna, 2010.01.17 12:09)
ideje lenne a magyarsag fejeben a helyere tenni a dolgokat kik voltunk honnan jottunk

nem nem
(Kara Sándor, 2009.11.20 14:56)
Az alján ötletnek volt 1 hozzászólása,ahhoz kapcsolódtam.Nem vagyok goromba,majd meglátjátok.

lajos.melczer@gmail.com
(Melczer Lajos, 2009.11.20 10:26)
kara sanyinak
Tudok egy jó helyet a vésődnek és neked is.

ötletnek
(Kara Sándor, 2009.11.19 23:36)
Te 1 állat vagy de van vésőm???

Magyar Vallás
(Hunory Szabolcs, 2009.11.18 10:25)
Szebb Jövőt!
Akit érdekel és érintett is az ügyben!
Magyar Karácsony December 20án.
A részletekről csak az érintetteknek adunk ki infót!

További Szép Napot!
Hunory Szabolcs

rocker.44vhotmail.com
(Nandor44, 2009.08.09 17:51)
Semmi baj Okolonia!

okolonia@gmail.com
(okolonia, 2009.08.08 07:35)
Kedves rocker!
Arra reagáltam, amit írtál és én ekként válaszoltam.
Az nem várható el senkitől, hogy külön értelmező szótárt használjon a pontos megértés érdekében.( a
blogolvasásra való felhívásra gondoltam)

ősi kőkori nyelv
(medcare, 2009.08.08 07:26)
Van, aki kételkedik abban, hogy az ősi, kőkori nyelvünk őrzését mi, magurak kaptuk feladatként?
Felesleges kétkedni. Csak nem szabad hagyni, hogy a lepusztult angol dokkmunkás 40 szavas, kissé
feltupírozott "nyelvbélisége" elhatalmasodjon rajtunk.
Az isteni törvényszerűség alapján szerveződő, indaéletfafraktálszerű magyar nyelvünk a Világ 8.
csodája. Érdemes őrözni! :)

rocker.44@hotmail.com
(Nandor44, 2009.08.07 13:32)
FEJTIK* elírtam

rocker.44@hotmail.com
(Nandor44, 2009.08.07 13:31)
Nincs kétely a szavaim mögött tisztában vagyok vele h a piramisokat a magyar nyelv segítségével
felytik meg! Úgy látszik rosszul fejeztem ki magam! Ironikusnak szántam azt a mondatot!

Okolonia a félreértés elkerülése végett ajánlom figyelmedbe a blogjaimat!
http://mait.blog.hu/2009/07/17/nimrodtol
http://maitos.blog.hu/2009/07/30/magyarok_igaz_tortenet_osszefoglalo
remélem ezzel eloszlatom a kételyeidet!

okolonia@gmail.com
(okolonia, 2009.08.07 12:47)
Kedves rocker!
Örömmel hallom, hogy ismered Varga Csaba írásait. Akkor viszont nem értem a hozzászólásodban
megbúvó kételyt azzal az állítással kapcsolatban, mely az egyiptomi piramisok és a magyar nyelv
ismerete vonatkozásában támad.
Szeretném felhívni a figyelmét mindenkinek A JEL, JEL JEL, avagy az ABC 30 ezer éves története
című V.Cs. könyvére.
Logikailag, matematikailag nehezen cáfolható módon, írásos leletek és dokumentumok tucatjainak
segítségével OTT A MAGYARÁZAT!!!
Mellbevágó? Hát persze. Nem illik be a nyugati felsőbbrendűségi mítosz egyetlen porcikájába sem.
A boszniai piramisok, vagy a kínai piramis szerkezetű földdel fedett építményeken is lehet nyelvet
köszörülni, vagy akár a délamerikai indiánok európai őskötődéséről is ugyanezt tenni.
Az idő viszont nem az elhazudott, kitalált, meghamisított történelemnek, hanem az igazságnak
dolgozik.
A 1920.századi inkvizíció végnapjait éli, a szél letakarítja a fedőhomokot, hiába bombázták le a
bizonyítékokat őrző épületeket, a Föld másutt veti felszínre.

rocker.44@hotmail.com
(Nandor44, 2009.08.06 22:10)
Okolonia ismerem Varga Csaba írásait! :) de azért köszönöm!

okolonia@gmail.com
(okolonia, 2009.08.06 20:28)
Kedves rocker!
Még több fura dologra találsz, ha az utolsó előtti linkre kattintasz( Varga Csaba oldala)
Még az sem kizárt, hogy érteni is fogod.

rocker.44@hotmail.com
(Nandor44, 2009.08.06 13:14)
Már egy ideje hangoztatom h ott vannak piramisok persze csak átlag embereknek! Mellesleg a Pilisben
is van piramisunk csak megjegyzem! fura h az egyiptomi piramisok is magyar nyelvel fejthetők meg!
És ezzel még keveset mondtam! Ha valakit esetleg érdekelne a téma http://maitos.blog.hu itt talál több
oldalt is és neveket és könyveket is

Ötlet
(hunicillin, 2009.08.05 21:31)
Kellene egykét héber írásjelet vésni valahova, akkor az összes piramis 2 hónap alatt ki lenne ásva, sőt
még le is lakkoznák.
Ez a pár önkéntes még el fog ott ásoagni egy darabig...

