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(->19.11.11.)  11_MAGYAROK is a Történelmek viharaiban (I.-XI.): 

 

1.) Félni csak..., kinek is lehet? - Bunyevácz Zsuzsa, Jakab István        (*****) 

https://www.youtube.com/watch?v=zkz9IEQVBe4 

22 005 megtekintés •2014. máj. 8.  +133  -4   VNTV - VIVA NATURA TELEVÍZIÓ  (35’) 

A beszélgetés első percében kiderül, hogy nemcsak a Magyarságnak, hanem az egész világnak van mitől 
tartania, amikor kiejtjük azt a szót, hogy cionizmus vagy háttérhatalom. Minden hatalom a kezükben van, 
manipulálják az emberek milliárdjait. Bunyevácz Zsuzsa szerint az alárendelő birodalmak súlya alatt szenved 
az egész világ, ugyanakkor létezett egy nép az aranykorban, aki nem gyarmatosított, hanem egyenrangú 
kapcsolatokat tartott fent, miközben önfenntartó volt. Ez a népcsoport a Magyarság volt, s talán ezért 
váltunk ősellenségévé annak az erőnek, ami ma felfalta a világot. 

2.) Szántai Lajos Jelenések Könyve Több mint 5000 helyen javított biblia 

https://www.youtube.com/watch?v=jYjIEOe361s 

59 371 megtekintés •2016. febr. 18. +358  -37  crosstec83             (152’) 

3.) Tóth Gyula - Kitalált középkor a Kárpát medencében 
https://www.youtube.com/watch?v=8S4Wjl38hP0 

4 136 megtekintés •2012. dec. 20.   Isten Ostora                       (117’) 

4.) Raffay Ernő - a Magyar Királyság összeomlasztása és elfoglalása 

https://www.youtube.com/watch?v=zR_2Ho1S17M 

26 557 megtekintés •2014. szept. 11. +128  -10  PaterPaulaner                     (112’) 

5.) Kassa bombázása - Ki tette? 

https://www.youtube.com/watch?v=e_tQf3uT-Z8 

13 698 megtekintés •2019. ápr. 30.  +795  -4  Időutazó    (11’) 

6.) Magyaródy Szabolcs A bűnös nemzet hazugsága avagy a magyar antiszemitizmus 
mítosza 

https://www.youtube.com/watch?v=1QGGC6jsSX8 

20 megtekintés •2019. szept. 25. +3  -0  Pista bacsi    (71’) 
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7.) Vajon miért nem érdekli a világot ez a rettenetes népirtás? 
https://www.youtube.com/watch?v=XyCFWXfBZ4Y 

5 315 megtekintés •2015. febr. 22. +29  -1  ECHO TV    (3’) 

8.) „Már mindenki unja a holokauszt-megemlékezéseket” 

https://www.youtube.com/watch?v=dEej_Ej_vYw 

18 246 megtekintés •2015. márc. 2. +102  -7  ECHO TV    (3’) 

9.) Netanjahu szerint Hitler eredetileg nem akarta kiirtani a zsidókat 

https://www.youtube.com/watch?v=VORN8cVlxO0 

10 011 megtekintés •2015. okt. 21.  +70  -34  euronews (magyarul)   (2’) 

10.) Európai Határok Változása 1000 Esztendőben 
https://www.youtube.com/watch?v=mqHZaIsJX8w 

225 megtekintés •2018. márc. 25. +4  -0  Megkönnyebülészeti Körguggolda  (12’) 

11.) Világ-panoráma: A történelemhamisítás máig tart 

https://www.youtube.com/watch?v=EONmOV9w5zc 

1 134 megtekintés •2013. jún. 23.  +15  -1  ECHOTVOFFICIAL   (25’) 

     DR. BAKAY  KORNÉL 

Ha egy nemzetet megfosztanak múltjától, akkor elvették jövőjét is. A magyarság és őseinek 
megsemmisítése évezredek óta zajlik. Bakay Kornél régész szerint van az országon belül és kívül 
egy jelentős tábor, amelyik arra törekszik, hogy Európa kellős közepén élő magyarságot megrontsa. 
A megrontás következtében múltvesztés és nemzeti tudat eszméletvesztés és múltrablás 
következik be. Felhívta rá a figyelmet, hogy a Kárpát-medencét birtokba vevő ősapáink és azok 
rokonai, a szkíta, hun, avar népek mind genetikailag és nyelvileg, tradicionális örökségükben 
eltérnek a hatalmas indoeurópai néptengertől. Emlékeztetett: 907-ben az akkori Európa teljes 
ereje felvonult, hogy népünket kiűzze innen, de a pozsonyi csatában a magyarok hatalmas 
győzelmet arattak, és a diadal bebetonozta a Kárpát-medencei létünket, ugyanakkor az ellenszenv 
gyűlöletté változott. 
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(*****) 2013.-ig! MINDENKINEK  AJÁNLOM !!! (Utolsó kb.60  oldal = „csak” a források!) 
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