vídeókról
(>Zoli<, 2009.12.23 19:16)
Kedves János!
Megtudnád írni miröl szólt a videó? Nem emlékszem, hogy ide videó linket tettem volna.
Nem erre gondoltál? Itt vannak videók:
www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/karpatmedencenkpiramisai/4465

Video
(Udvari János, 2009.12.23 15:57)
Meg szeretném újra tekinteni azt a videót amely nemrég
szerepelt az oldalon!!!!

Labat szava nem "Isten szava"
(Őszkatona, 2009.07.23 22:51)
Igaz, nagy részben René Labat munkájának köszönhetjük a sok későbbi kutatások megfejtését. De
Labat szava nem "Isten szava":
1...Labat sok anyagot Charles Fosseytől vett át,
2...Fossey 36,000 egyes jelet rögzített,
3...Labat ezt a listát "leegyszerűsítette." Annak ellenére hogy a Fossey és Labat között lévő 23 év
folyamatán az Assyriologiának nevezett kutatások sok újdonsággal szolgálták a tudományt, Labat
listája Fossey listájának csak egy negyede,
4... Labat "intuícióját" alkalmazta,
5... Labat, munkáját több mint 60 évvel ezelőtt írta. Azóta hihetetlen sok kutatás eredménye látott
napvilágot,
6...A Labat által tanulmányozott korszak(ok) (mind) a "tatárlakai korszaknál" több ezer évvel
későbbiek. A szumérnak nevezett népek csak ie. 3000 körül kezdenek írni (a legkorábbi író korszak
Mezopotámiában), mi után a Djemdet Nasrnek nevezett népcsoport a Kárpátmedencéből átvitte
hozzájuk az írást (Marton Veronika). A tatárlakai amulet a Labatáltal tanulmányozott korszaknál
legalább 2,000 évvel korábbi.
Hazafias szeretettel,
Őszkatona

részlet Friedrich Klárától
(>Zoli<, 2009.07.23 21:59)
Kedves Attila, jó, hogy írt, köszönöm a levelét. Amennyiben lesz még kiegészítésem a Tatárlaka
írásomhoz, szívesen venném, ha írna hozzá néhány sor saját véleményt, vagy azt, hogy azóta esetleg
módosítotte megfejtésén. Továbbra is gyűjtöm a véleményeket, de jobb, ha a szerző maga mondja el
néhány sorban.
Üdvözlettel: Friedrich Klári

foldesa@digikabel.hu
(Földes Attila, 2009.07.23 19:18)
Sajnos, hogy neves tudósok nem vették azt a fáradtságot, hogy a könyvemben megadott Labatféle
szótár szóábráit megtekintse. Mert ha ezt tennék megállapíthatnák, hogy a tatárlakai korong minden
ábrája benne van a Labat szótárbsn és nem kell további 'tudományos' magyarázatot adni. A könyv
egyéb kemény bírálatai és megállapításai szintén ilyen alapokon nyugszik. Üdvözlettel,
Földes Attila

Marosvasarhely (Erdelyorszag)
(Nagy Jozsefm, 2009.06.13 08:51)
Nagyon hasznos tortenelmi megfejtesekrol
ertesultem,es nagy izgalommal varom,a procontra,
fejlemenyeket,ami szugsegeltetik,a tovabbi tisztanlatasok megvilagositasara.N.J.

foldesa@t-online.hu
(Földes Attila, 2009.06.12 15:16)
A tatárlakai szöveg tökéletesen olvasható. Minden
szava visszavzethető L1ABAT SZÓTÁRRA.
oLVASATA: Átok, titok, mindenség
ARAAPA(abara)
tartsd szemed előtt
az üétetvényemet.
Sajnos ilyen prózai, hérköznapi kívánság.
üdv.
Földes Attila

