GYULAZEFIRNEK
(TamáskaVarga Ákos, 2010.05.26 13:18)
A 'népbutitok' szót így írjuk: népbutítók,
a 'kideritik' szót így: kiderítik,
az 'alyasság' szót pedig így: aljasság.
Másfél sorban három súlyos hiba: ez ritka rossz teljesítmény! Először is a magyar nyelvet kell
megtanulni, aztán még sok mást is, és csak azután véleményt mondani.
"Nyelvében él a nemzet"  vallotta gróf Széchenyi István.
És ez nemcsak Gyulának szól! Kérem az érintetteket szeretettel, hogy egy MAGYAR honlapon,
MAGYAR kérdésekről beszéljünk tisztán, pontosan, helyesen MAGYARUL! Ez a minimum.
A számítógép helyesírást ellenőrző programja kevés. Nem tud mindent, sőt néhány dolgot rosszul tud.
Be kell szerezni és bátran használni A MAGYAR HELYESÍRÁS SZABÁLYAI kötet bővített, 11.
kiadását ( Akadémiai Kiadó )
Egyébként a 'népbutitok' igealak is helyes, de ez egyes szám első személyű, vagyis azt jelenti, hogy Ön,
kedves GyulaZefir butítja a népet.

Gallia
(Enet, 2010.05.25 15:52)
Nagyon fontos a magyarok szamara Jezus szarmazasanak ismerete. Fontos azert,hogy a tudat alatt is
bevesodjek, a" zsidosag nem valasztott nep'
es nem kell minden elott fejet hajtani,mert az Isten is igy akarja.
A masik szempont: ujabban Pal apostolt Jezus 13. tanitvanyakent emlegetik.Aljassag! Legalabb Jezust
ne szegyenitsuk.Pal keresztyen uldozo volt. Amikor a
damaszkuszi uton fejbevagtak, ekkor dontotte el,hogy jo lesz iranyt valtoztatni mielott nagyobb baja
lenne.Hat ez az a hires damaszkuszi palfordulas.Pal soha nem ismerte Jezust,mivel Jezus koraban meg
nem elt.

Az elefánt farka
(Hunicillin, 2009.11.08 13:25)
Badinyt és más szellemi óriásokat is kötik a nyelv és a tudat korlátozottságai, ezért az igazságnak csak
egyegy aspektusát tudják elénk tárni. Nézzük meg egy másik oldalát a dolgoknak. Vane a mostani
helyzetben jelentősége Jézus származásának? Foge csökkeni az éhezés, vagy a bűnözés az által, hogy a
még felébredni képes embereknek újabb és újabb igazságszikrák gyúlnak a fejében? A wikipédiának

nevezett (félre)tájékoztató webportál a jól bevált séma szerint összemossa Jézus és Krisztus fogalmát.
Badiny mindig Jézus urunkról beszélt, és nem véletlenül. Krisztus a kozmikus tudatot, a teljesen
felébredt, megszabadult ember tudatát szimbolizálja. Sokaknak volt/van/lesz Krisztustudata, hiszen az
Atyához csak rajta keresztül vezet az út. Ehhez az embernek magában kell megvívnia a harcát, nem
annyira a világban. Miért foglalkozunk akkor mégis az éppen regnáló cionista judeaikkal ("zsidókkal"
mondják sokan)? Őket hamarosan elfújja a történelem, hiszen saját maguk önmaguk legnagyobb
ellenségei. A kohézió, az összetartás csak addig tartott, míg meg kellett szerezni a koncot, de már
elkezdtek veszekedni rajta. Mint az oroszlánok: csapatban vadásznak, na de az elosztás! Ők
mammónnak szentelték magukat, ezért még a velük történő foglalkozás, gondolkodás is beszennyezheti
a tiszta lelket, és a gondolat hatalma révén a sötét energiák eluralkodhatnak az óvatlan keresőn. Vannak
zsidók, akik többet tesznek társaik bűneinek enyhítésére, mint az összes gój együtt. Érdekes
gondolattársításra ad alkalmat Asimovnál a robotika 3 törvénye: a látszólag mindenre kiterjedő 3
törvényről kiderül, hogy hiányos axiómarendszeren nyugszik, ezért be kellett vezetni a 0. törvényt,
miszerint az emberiség érdeke (amelyet nehéz megragadni) előbbre való az ember érdekénél. Majd jött
az újabb csavar: mindez csak akkor igaz, ha az ember az egyetlen intelligens faj az Univerzumban.
Vajon, biztosak lehetünke abban, hogy a Földön az ember az egyetlen intelligens faj/lény? Embere
mindenki, aki humanoidnak látszik, ír, beszél, olvas, akár még sírásra is képes? Asimov nem válaszolta
meg a kérdést, de nem csak az tudhatja a választ, aki olvasta a Trilógiát és a kiegészítőket. Asimov
válasza a kihívásra, a "problémára" Gaia volt, a kozmikus tudat.

Jézus
(Petivitez, 2009.11.08 09:25)
akik szerint igen;
http://www.youtube.com/watch?v=h7ms9YNpS3k
akik szerint nem;
http://www.magyarokszovetsege.hu/content/keresztenysegvagyosmagyarvallasiiiresz
örülök, hogy foglalkozunk a témával.
jó lenne végre tudni, kinek hihetek és ki az aki csak okoskodik.

lajos.melczer@gmail.com
(Melczer Lajos, 2009.11.08 07:45)
Gyula, Gyula!
Milyen szép ősi Magyar nevet választottak neked a szüleid. Ők vajon tudták, hogy a magyarság tudat
nem a névben rejlik? Te vajon tudod...?? Lám, lám ezen nem ártana elgondolkozni.
Aztán Adam! Fordítsd csak meg! Mit kapsz? Azt, hogy Mada. Vajon kik fordították meg? Azt tudod?
Ugye nem! Nézz utána.
Üdv. Neked legyen szép napod.

GYULA kedves
(Kara Sándor, 2009.11.07 20:59)
Szóval az hogy,ki MAGYAR és ki nem az 1 dolog.DE AMIKOR A MAGYAR LÉLEK ELLEN
INDUL TÁMADÁS,NA AZT MÁR NEM AKÁR AZ ÉLETEM ÁRÁN SEM .SOHASEM JA ÉS
MÉG JÉZUS A KIRÁLY.TEST ÉS VÉR TESTVÉR GYULA EZ CSAK A MAGYARNYELVBEN
VAN EZ A SZÓ TUDTAD??????HA NEM AKKO TANULJ,MERT AKI TUD AZ JOGOT SAJÁT
JUSSÁRA AMIT IDEGENEK ELLOPNÁNAK TŐLE:::::....

Gyula
(zefir, 2009.11.06 13:15)
Maholnap,a hasonló népbutitok,kideritik,hogy ÁdÁm és Éva is magyar volt!Úgy látszik az alyasságnak
nincs határa!

tonus@freemail.hu
(Posta Tibor, 2008.06.15 19:05)
Hol tudjuk egymást elérni?
Szeretnék tagja lenni ennek az egyháznak

