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Vážený pán Ferko!
Posielam Vám zaujímavú štúdiu Cavalli – Sforza z
minuloro ného novembrového ísla (Scientific American Nov.91). Iste Vás
zaujme vedecké zistenie Cavalliho, aspo tak ako zaujalo m a a mojich
slovensko-amerických priate ov. Ale tiež jedného amerického Ma ara, ktorý
sa rad vy ahoval a prejavoval svoju rasovú "nadradenos “ nad všetkými
okrem Nemcov... Ke som mu dal pre íta tú sta na 110 strane, stiahol
chvost medzi nohy. Neveril, urážlivo a agresívne odmietal vždy ke sme
diskutovali slovensko-ma arské a stredoeurópske záležitosti a ja som mu
akoko vek povedal, alebo nazna il, že dnešní "Hungarians" sú zvä ša
Slováci, že sme im my dali ich európsku, "iranian" (árijskú) tvar.
Nemôže prehltnú , že jeho predkovia
pochádzajú aj z mongoloidných kme ov. Považoval sa za nie o
"lepšieho", nie o ako nemeckí rasisti... Pritom tu narodený
chlapec.
Ve mi skrátka o štúdii Cavalliho-Sforzu: Porovnáva jazyky a krv národov,
ich s ahovania, at . Národy a kmene nosia po pozemských pútiach spravidla
oboje. Zistil, že o delí Európu (a zrejme Európanov na iných
kontinentoch) od iných rás je ich Rh faktor negatívny v krvi. Asi 15% v
priemere. Baskovia, najstarší európsky národ, až 25%. (Niektorí
"mystickí" autori tvrdia, že Baskovia a starí Egyp ania sú zachránené,
pres ahované pozostatky z Atlantídy). Ma ari tvoria výnimku z pravidla:
tie isté gény, ten istý jazyk.
Vo ne preložené zo strany 110, tretí odstavec:... Dnešní Ma ari (Hungarians), hovoriaci jazykom z Uralu, pretla ili používanie ich jazyka v
stredoveku na území nimi okupovanom, avšak ich geneticky materiál je
európsky (árijský, indo-európsky, "iraniansky").
Ak by tento vedecký fakt dostal do rúk dobrý propagandista, ahko by
ma arským šovinistom prepichol ich bublinu "vyššej rasy". Ma ari sa radi
vy ahujú ich "ma arskou krvou".
Srde ne Vás pozdravujem a dúfam, že Vás týmto nenudím. NECH ŽIJE SLOBODNÉ
A SAMOSTATNÉ SLOVENSKO! Kone ne zahrani ní Slováci majú materskú krajinu
na mape sveta. Koniec komplexom našich deti a mnohých starých tiež.

