„Én nem vagyok finnugor!”
Vona Gábor, a Jobbik elnöke
Forrás: hhtp://index.hu/belfold/2010/05/01/
vona_gabor_nem_finnugor/

Egyikünk sem finnugor, csupán anyanyelvünk az. A
’finnugor’ kifejezés nyelvészeti kategória, nem népekre,
hanem nyelvekre használják. A nyelv és nép története
nem fedi egymást.
„Egyébként magam is kíváncsi vagyok, hogy a finnugor
elmélet hogyan állja ki a genetikai összevetés
próbáját…”
Szıcs Géza, kulturális államtitkár (!)
Forrás: http://index.hu/kultur/pol/2010/06/11/
felulvizsgalna_a_finnugorelmeletet_a_kulturalis_vezetes/

Ahogy már leírtuk, a ’finnugor’ kifejezés nyelvészeti
kategória – finnugor elmélet különben sem létezik –, míg
a genetika egészen más tudomány. Ezzel az erıvel arra is
kíváncsiak lehetnénk, hogy a legújabb verstani
elméletek hogyan állják ki a geológia próbáját…

„Nem szabad kemózni!”
Soma Mamagésa
(Spitzer Gyöngyi)
énekes, mősorvezetı,
újságíró
Forrás: Elhangzott a Klubrádió
Klubdélelıtt c. mősorában
júniusban.

Soma ebben a mősorban az ’Új Germán
Medicina’ nevő tant és kiötlıjét, Ryke
Geerd Hamert népszerősítette. Hamer
szerint a daganatokat pszichés zavarok
okozzák, és ha nem avatkoznak be
kemoterápiával,
általában
magától
meggyógyul.
Miután
több
betege
meghalt, akit a hagyományos kezelés
könnyen megmentett volna, többször is
börtönbe került, és örökre eltiltották az
orvosi tevékenységtıl. ………..

Távol a tudománytól
avagy hallgatni arany…
arany
„Prosztata is megvan?”
Tihanyi Tamás távgyógyító kérdezte egy
betelefonáló hölgytıl (!)
Forrás: http://www.youtube.com/watch?v=15kG8lP37D8

Úgy látszik, ahhoz, hogy gyógyítók lehessünk, nem kell
tudni, hogy a nıknek nincs prosztatájuk. A teljes képhez
hozzátartozik, hogy az illetı hölgy igennel felelt a
kérdésre, sıt hozzátette, prosztatája tökéletesen
mőködik.
„Eszerint,
ha
összehasonlítjuk
a
ma
paleolit
körülmények közt élı természeti népeket a nyugati
emberrel, szembeötlı, hogy a természeti népeknél
ismeretlen
az
összes
civilizációs
betegség.”
Szendi Gábor összegzése a paleolit
táplálkozásról írott könyvérıl
Forrás: http://konyves.blog.hu/2010/08/07/szendi_
gabor_mit_jelent_szamomra_a_paleolit_taplalkozas

A ma élı természeti népek közel sem paleolit
körülmények között élnek, továbbá az sem meglepı,
hogy
civilizációs
betegségek
csak
civilizációs
körülmények közt alakulnak ki.

„Az, amit a tudomány megtalált és
igaznak vél, találkozik azokkal a
jövendölésekkel,
amelyek
2012-re
vonatkoznak. Pontosabban 2007 és 2012
idıszakára datálják a kvantumugrást:
ez egy idıugrás, egy óriási lehetıség az
emberiség elıtt. Az univerzumból
rengeteg civilizáció van már itt a Föld
körül, hogy ezt a kvantumugrást
láthassa, megélhesse, mert nagyon
kevésszer adatik meg a Föld és az
univerzum történetében.”
Pataky Attila rockzenész, akit
állítása szerint az UFO-k is
elraboltak
Forrás: http://www.stop.hu/articles/article.php?id=626714

A 2012-re vonatkozó jövendöléseket egy
tudományág sem támasztja alá; arra,
hogy a ’kvantumugrás’ pontosan mit
jelent, és mi köze az idıutazáshoz,
valószínőleg
nemcsak
a
fizikusok
lennének kíváncsiak. A Földön kívüli
civilizációk jelenlétére pedig sajnos
ugyanannyi bizonyítékunk van, mint a
2012-es világvégére.

„Az emberi faj DNS-ének adott hosszegységen 2-3 csavarodása van, míg a magyarnak (és japánnak, akikkel
távoli rokonok vagyunk) 9, ami megegyezı a Szíriuszról a Földre jövı fény megcsavarodási számával. Ebbıl
is származik a magyar elme, lélek, szellem kivételes volta, kozmikus származása, a magyarok „
‘beválasztottsága’. Az Orion csillagképbıl való származásunk misztériumára utal többek közt a három Gízai
nagy piramis és a Pilisben bizonyos helyek pozíciója, léte is.”
Grespik László, a Budapesti Közigazgatási Hivatal egykori vezetıje,
a Nemzeti Jogvédı Alapítvány elnökhelyettese
Forrás: http://www.sinergo.de/magyarnyelv/Grespik.htm

E mondatokhoz, úgy véljük, nem kell kommentár.

