anemzetert!
(Istvan, 2010.12.09 02:01)
Denigizin!
"A szabadság hajnala dereng."
Ruhellem mikor a Magyarokat lebirkazzak!
Te nem kozejuk tartozol?
Nem veszed eszre,hogy szinte minden szabadsagtol megfosztanak minket?
Szidjad azokat a tetuhintasokat,akik felre vagy nemis tajekoztatnak minket! Az MTA,media es a
csatlos feneknyaloit!!
A menhelyrol kihozol egy kutyat es az nem reklamal
a sonkaert,abba belerugsz,hogy milyen egy primitiv
allat?Kozben egy par evvel azelott mentokutya volt csak neked fogalmad sincs rola.
En most ide a sajat gondolataimat idezem,remelem nem kell hozza szakirodalom!
Ne bantsd a Magyart!
Válasz
"Te országod"
(Őszkatona, 2010.12.08 16:54)
Tegezzük egymást, honfitársak. Gyakoroljuk - s egyben mutassunk példát - a 16.sz. előtti, valódi
magyar párbeszédet.
http://www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/nyelvunkrol---irasunkrol/5086
Válasz
Plósz Sándor úrnak
(hferi, 2010.12.08 10:39)
Igaza van, Ön megadta a forrást (Nemzeti Hírháló - én is olvasom), a megjegyzésem általános
érvényű, mivel sok olyan történész-kutató "jár ide", aki ismereteiből, gyűjtéseiből egy saját
elméletet fogalmaz meg és publikál!
Válasz
hferi
(Beküldő, P.S., 2010.12.07 10:40)
Kedves hferi!
Egyetértek, hogy a forrást közölni kell: l. utolsó-előtti sor: "Forrás: Nemzeti hírháló"
A "Glacziáls marhaság"-ban nem személyeskedem, hanem ismételten véleményt fejezek ki.
Válasz
vitázzunk!
(hferi, 2010.12.06 08:26)
Kedves Mindenki!
Ez a portál azért kiváló, mert célja, hogy egy vitaindító íráshoz SZAKMAI vitát generál (jó esetben),
hála az "idejáró" nagytudású és többnyire magyar érzelmű embereknek. Már megtanultam, hogy
egy e-mailben kapott cikket, tanulmányt nem szabad rögtön szétküldeni, mert lehetnek benne
pontatlanságok, téves következtetések.

Maximálisan egyetértek Hunicillin megjegyzésével, miszerint a "hatalom" nem a magyarságÉRT
kutatókat támogatja, így sokkal nehezebb mindennek utánajárni. Viszont az, aki írásra adja a fejét,
tegye meg felénk, olvasók felé azt a kedvességet, hogy az állításaihoz forrásokat, bizonyítékokat
kapcsol - ha vannak ilyenek. Ez könnyebbé teszi a vitát (forrás minősítése) és a személyeskedést
is lecsökkenti. Mivel legtöbbször egyikünk sem élt az írásokban feldolgozott korokban, ezért
fontos, hogy ki, milyen forrásanyagok alapján jutott valamilyen következtetésre. Külön pozitívum
lehetne, ha valaki egy forrás állítását cáfolja egy másik forrás alapján avagy két, egymástól eltérő
állítást tartalmazó megállapítást is bemutat, az olvasóra bízva a választás lehetőségét.
Mi, MAGYAROK, úgyis elsődlegesen a szívünkkel döntünk, tekintettel arra, hogy a történelem
hamisításoknak köszönhetően nagyon nehéz egyértelmű bizonyítékokkal előállnunk. De legalább
egy-egy téma esetében legyünk felkészülve a "másik oldal" részéről felhozható ellenvetésekre is!
(na, végülis ezt akartam ilyen hosszassan mondani :-)
Köszönettel egy hűséges olvasó!
Válasz
Onodi-nak
(Hunicillin, 2010.12.05 01:53)
Kedves Hozzászóló,
Nem mindenki számára tűnik elfogadhatatlan méretű baromságnak az, ami Neked. A Te
szemölcseidet is fel lehet nagyítani, és csak azokról beszélni.
Amit értékelni lehet és kell, hogy a szellemi és lelki elnyomorítás ellenére még mindig vannak
Emberek, akik éjszakánként, vagy más szabadidejükben kutatnak és írnak.
Ezeknek a valóságot mutató írásoknak a szerzőit nem tolja pénzzel a hatalom, mint a mesterséges
hülyítést végző akadémikushernyókat.
Ezek után, ha valaki csak a hibákra koncentrál, akkor meg kell éreznie valamit.
Válasz
onodiszi@gmail.com
(Ónodi Szabó István, 2010.12.04 21:00)
Hogy egy ilyen - egyébként érdekesnek tűnő - cikk hatását mennyire lerontja, ha mindjárt a
kezdeteknél egy elfogadhatatlan méretű ostobasággal, és egy hatalmas hiánnyal találkozik az
olvasó!
1.) A borostyánút sohasem indulhatott a Kárpát-medencéből, hiszen itt sohasem voltak borostyánlelőhelyek (most ne gondoljunk az ajkai szénben található apró borostyándarabkákra, mert ezt
csak kb. 30 éve fedezték fel, és a neve nem is borostyán, hanem ajkait). A borostyánút
természetesen a Balti-tengertől indult, (ahol a mai napig a legnagyobb borostyán-lelőhelyek
vannak), és Rónáig - egyes források szerint Aquileiáig - tartott, egy jelentősebb szakasza áthaladt
Pannonián.
2.) Miért nem említik a Lovason (Veszprém megyében) talált vörösagyag-bányát, melyet kb. 35000
évvel ezelőtt - még az őskőkorban - műveltek, jóval a zempléni mezolit-kori obszidiánbányák előtt,
és amely a világon ismert legrégebbi bánya?!
Válasz
onodiszi@gmail.com
(Ónodi Szabó István, 2010.12.04 20:59)
Hogy egy ilyen - egyébként érdekesnek tűnő - cikk hatását mennyire lerontja, ha mindjárt a
kezdeteknél egy elfogadhatatlan méretű ostobasággal, és egy hatalmas hiánnyal találkozik az

olvasó!
1.) A borostyánút sohasem indulhatott a Kárpát-medencéből, hiszen itt sohasem voltak borostyánlelőhelyek (most ne gondoljunk az ajkai szénben található apró borostyándarabkákra, mert ezt
csak kb. 30 éve fedezték fel, és a neve nem is borostyán, hanem ajkait). A borostyánút
természetesen a Balti-tengertől indult, (ahol a mai napig a legnagyobb borostyán-lelőhelyek
vannak), és Rónáig - egyes források szerint Aquileiáig - tartott, egy jelentősebb szakasza áthaladt
Pannonián.
2.) Miért nem említik a Lovason (Veszprém megyében) talált vörösagyag-bányát, melyet kb. 35000
évvel ezelőtt - még az őskőkorban - műveltek, jóval a zempléni mezolit-kori obszidiánbányák előtt,
és amely a világon ismert legrégebbi bánya?!
Válasz
Aba
(Lajos, 2010.12.02 21:16)
Hogy ezek a nomad magyarok mire voltak kepesek ?!
Na ugye,hogy hazug tortenelmet irtak rolunk !
Válasz
sandor.janos@eloszto.hu
(Sándor János, 2010.12.02 12:02)
Ehhez nem lehet mást hozzáfűzni... Ennyi!
Válasz
Herczegfalva
(Dengizin, 2010.12.02 10:21)
Tisztelt Plósz Úr! Teljes mértékben egyetértek az Ön által leírtakkal! Véleményem szerint az ország
lakosságának nagy része nem tudja az igazságot az ország történelméről,de nem is igazán
érdekli!
Inkább leül a tv elé és nézi az idióta sorozatokat. Fel kellene rázni ezt a birkanyájat! Hozzáértő
szakembereknek előadásokat kell tartani mindenhol. Ha tudjuk az igazságot a múltunkról, bátran,
felemelt fejjel szemébe nézhetünk a magyargyűlölő csürhének! Végezetűl egy idézet Wass Albert
Hagyaték c. könyvéből:
,, Az igazak jövendőjét a lélek, és a szellem ereje formálja, s az Úr erje emeli magasba.
Bízzatok magyarok! a rabság, és a szenvedés napjai megszámláltattak. A szabadság hajnala
dereng. Vigyázzátok a mustármagvakat!"
Egy az Isten! Ébredj Magyar!
Válasz
Ehhez nincs mit hozzátenni
(Hunicillin, 2010.12.01 23:27)
Talán annyit fűznék mégis hozzá, hogy nagyobb összefüggésekben nézve, itt hosszú távú tervek
lettek átültetve a gyakorlatba, és nem egy génsérült Habsburg agyalmányáról van szó.
A korábbi évezredek vezető rasszát le akarják cserélni egy másik rasszal. A szkíta rassz uralta az
anyagot és "finomanyagot" (Egy-Isten hit). Az új rassz nem egységes, írtózik a munkától, és csak

egy mesterségesen szított gyűlölet tartja egyben. Viszont uralja az energiát (=pénzt, ami nem
fizikai dolog, hanem információ, tehát energia).
Ennek a korrekt írásnak a megismerése sok alvó lélekben élesztheti fel a parázsló szikrát.
Vagyunk-e elegen, hiszünk-e eléggé? Én legalább 100 helyre fogom továbbítani, ez a minimum,
amit besározni próbált őseimért megteszek.
Válasz

