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MAGyar és ciGÁNY

Papp Zoltán,

MAGyar és ciGÁNY.
Avagy a szándékosan meghamisított történelmi viszonyok a két népcsoport (GÁNYolók és MÁNYolók) között.
A hiteles adatok szerint a cigányság a 13-15.század körül kezdett elvándorolni India területérQl.
Ez még igaz is lehetne ha nem lenne manipulált.
A MAGyar néprQl már megtudhattuk, hogy MAGárasztó nép. A MAG árasztásához a tudoMÁNY ami meghatározta a
poGÁNYnak és ciGÁNYnak a munkáját. Mivel a pogányok a vízzel, a cigányok pedig a földel foglalkoztak.
Mivel már tudjuk, hogy a magyar történelem sokkal régebbi mint ahogyan azt állítják egyértelmqvé válik, a
cigányság és a magyarság egymással együtt dolgozva alakították ki a MAGÁRASZTÁS technológiáját és
kivitelezését. ( hiába tudsz egy szakrajzon egy találmányt megtervezni, ha nincs ki megalkossa ás használni is tudja)
A cigányság a mai napig a keresztnevekben megQrizte szakmai tudása sokszínqségét. (nézetek csak magatok köré)
Egy ilyen szakmai arzenállal rendelkezQ népcsoport nem hiszem, hogy figyelmen kívül hagyott egy olyan nép aki a
MAGÁRASZTÁSos tudás birtokában van.
Fel lehet rajzolni a földgömbre egy vonalat amit KÁL vonalnak hívnak(youtube: Jásdi Kiss Imre, Kál-vonal)
Mai napig vannak cigány megnevezések amik Qrzik ezt a tudást nevükben:
-beás.: egyértelmqen ásással foglalkoznak (föld munka)
-kolompár.: káli-(m)-nép egyértelmqen a KÁL vonallal kapcsolhatóak. Fém megmunkálása.
-kalányos.: kálon-(y)-ás (kolóniás)
Tehát a cigány KUL-TÚRA az az a (nem üldöztetés miatti) vándorlás(túra) amit a KÁL-vonalon a KOLÓNIÁK között
végeztek.
Tehát a cigány és a magyar tudtak együtt dolgozni ellenségeskedés nélkül.
Mindaddig amíg egy harmadik fél bele nem turkált a történelembe, feltalálta a legnagyobb fegyvert egy népcsoport ellen az
ÁLTALÁNOSÍTÁST.
És feltalálta azt is, hogy ez rá ne legyen érvényes, ANTISZEMITIZMUS.
Szóval ha a cigány és a magyar zsidózik akkor antiszemita.
Ha a magyar cigányozik és zsidózik akkor rasszista.
Ha a cigány parasztozik és zsidózik akkor az is rasszista.
Ha a cionista zsidó cigányozik és parasztozik akkor az természetes.

Tehát ki a hunyó?...........

A féreg banda abban a pillanatban elveszít mindent ha a cigányság is újra képes lesz félretenni a szándékosan
beépített kitalált sérelmeket. És a többségi társadalom is félrerakja az általánosítás.
Amíg a cigányságot azon cigányok miatt ítélik meg akik tesznek a negatív megítélésért addig veszett fejsze nyele az
egész.

Mivel kétlem, hogy a többségi társadalom megítélése egycsapásra megváltozna (persze vannak kivételek akik
szintén átlátják ezt) ezért a cigányságnak kell kilépni a sorból.
Ne használd ezt:
azért mert cigány vagyok
Használd inkább ezt:
ha valaki rosszindulattal cigányoz azt ne agresszióval torold meg ( sokkal hatásosabb ha nem alacsonyodsz le a szintjére)
ne ítélkezz más elQítélete alapján (legyen saját gondolatod)
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A hunyó legnagyobb félelme ha a cigány és a magyar újra egymás mellett fog harcolni, mint az Egri csillagokban. A folytatást
RÁD bízom.
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