
Hylozoik.se

(Törpapa, 2010.12.09 21:50) 

Kedves Őszkatona,

Köszönöm, hogy vetted a fáradtságot és megnézted az említett hivatkozást, amelyen Lars Adelskogh 
munkája olvasható. Kicsit megtévesztő, hogy az oldal nyitógondolata H.P.B. munkásságának egy 
gondolatát idézi, ugyanis ennek vajmi köze van az említett munkához. Lars Adelskogh és Helena 
Blavatsky munkásságában igen kevés a hasonlóság, természetesen a Hylozoikot sem ő írta, sőt nem is 
tud róla. Ha a pythagoreusokat vagy más gnosztikus csoportot vennénk, nekik már valóban van közük a 
munkához. A lényeget természetesen ez nem érinti. A mű mondanivalója sokkal emberibb és 
emberközelibb, mint az kedves hozzászólásodból kitűnik. Igaz ugyan, hogy a szellemi eredményekért 
ugyanolyan keményen meg kell dolgozni, mint ha azt szeretnénk, hogy izmos testünk és kockás hasunk 
legyen. Emiatt az előbbire kevesen hajlandóak.
Ha megengedsz egy nagyon butus hasonlatot: a felébredt tudatú Jézus sem a tömegekhez szólt, bárha ez 
a hamis kép is kialakulhat róla, hanem a tanítványaihoz. A Hylozoikban sok olyan kérdésre t lehet 
kapni, amely foglalkoztat minket. Nem hinném, hogy az egészet el kell olvasni, vagy hogy az elején 
kezdeni. Sokszor egy könyv lényeges egyetlen mondat vagy gondolat, amely életünk azon szakaszában 
továbbsegít minket, megadja a szükséges impulzust.
Tisztelettel,
Törpapa 

 

Jásztelek Szabadság út91

(Czikó József, 2010.11.22 21:27) 

A világért sem akarok okoskodni!Az a madár fióka, a melyik nem látja a szüleit repülni, talán soha nem 
is fog repülni.Lásd a Kanadai tudósok kínlódását, a ludakkal.Ez a tanítás, a nevelés is.Osztályközösség 
mindig az első táborozás után alakult ki.Tanár, diák mivel nem volt lehetőség a.."megjátszásra"magát 
adta.Távolról lehet szeretni, de meddig?!Ma sajnos csak pedagógusok vannak, s nem Tanítók, és 
Tanárok!A régiek tudtak valamit,!A Bolonyai módszer, ha!Előtte tudtunk legalább valamit.Sajnos azok 
a politikusok, akik tehetnek erről, fogalmuk sincs a kárról mit okoztak.Konkrétan a tudatlanságra 
gondolok!Régebben ezek az emberek megfosztattak életüktől, s hazaárulónak bélyegezték!Most 
milliomosok, s sok azt sem tudja hol van az iskola, honnan bizonyítványukat kapták! 

 

A Blavatsky-féle hilozoizmusról

(Őszkatona, 2010.09.12 22:43) 

Kedves Törpapa,

A "Szikrázó felületek" című hozzászólásodban ajánlott Helena Blavatskyféle ezoterikus hilozoizmus 
világnézetet én nem tudom fölértékelni mer nem értem se lényegét, se lényegének magyarázatát, se 



magyarul, se angolul. Amit kiveszek belőle, abból csak azt tudom megállapítani hogy ez a világnézet 
kizárólag elvont (absztrakt) fogalmak meghatározásával próbálja megmagyarázni a Világegyetem 
létrehozását, létét és működését. Az elvontsággal nincs különösebb bajom  szellemi képességeim 
korlátain belül  ha az elvont fogalmak valahol kézzelfogható fogalmakkal valamilyen viszonyban 
állnak. Ezek a kézzelfogható fogalmak pedig csak érzéki, érzelmi vagy szellemi tapasztalatok lehetnek. 
A Blavatskyféle hilozoizmus tételei viszont, szerintem, kizárólag más, szintén elvont fogalmakkal 
állnak csak viszonyban, melyek szintén nem kötődnek semmiféle testileg, lelkileg vagy szellemileg 
megtapintható fogalmakhoz. Emiatt, nem látom ezen világnézet hasznát. 

Azt értem hogy  ezen világnézet szerint  azért nem érti valaki a Blavatskyféle hilozoizmust tételeit 
mert nem olyan "szinten" gondolkodik, illetve él, ahol azt meg lehet érteni, és hogy ahhoz hogy arra a 
"szintre" "emelkedjen", meg kell értenie azon tételeket. Ez az okoskodás viszont, szerintem, a 
zsidókrisztiánizmus istenhit dogmájához hasonló (csak példaképp mondom) körben forgó érvelés. Az a 
vallás szerint, aki nem hisz Istenben, azért nem hisz mert nem imádkozik hitéért őszintén, és azért nem 
imádkozik hitéért őszintén mert nem hisz Istenben. Az efféle végtelen gondolatmenetnek az eredménye 
 esetleges szellemi gyakorlat értékén kívül  csak szellemi megbénulás lehet.

Ha Te képes vagy fölfogni a Blavatskyféle hilozoizmus tételeit, akkor azon tételek szerint nálam 
magasabb "szinten" gondolkodsz, élsz. Viszont ha azokat a tételeket csak azok értik akik már azon a 
"szinten" gondolkodnak, élnek, akkor ők  azon világnézet szerint  már "értik" azokat a tételeket, tehát 
nekik fölösleges azokat elmagyarázni. Akik pedig még nem gondolkodnak, élnek azon a "szinten", 
azoknak pedig azért fölösleges annak a világnézetnek  és "létszintnek"  a tételeit magyarázni mert 
úgysem értik meg. Tehát, ne haragudj, de én, sajnos, nem látom javaslatod célját.

Nem ellenzem és nem támogatom de tiszteletben tarom nézetedet. Mivel hogy a cikk témája pont az 
egyéni hiedelmek kérdéses értéke, nem akarok véleményedről vélekedni, de köszönöm 
hozzászólásodat.

 

Miklósi István: Betegséggyártók

(fraktaal, 2010.09.09 16:58) 

Tisztelt olvasó!
(Vmarit megerősítve és kiegészítve)

"Tanítványai megkérdezték őt, s mondták neki:
Akarod, hogy böjtöljünk? És miképpen imádkozzunk és adjunk alamizsnát? És mely ételekre 
ügyeljünk?
Jézus mondta: Ne hazudjatok, és ne tegyétek azt, amit gyűlöltök, mert mindenek nyilvánvalóak az ég 
előtt. Ugyanis nincsen semmi, ami el van rejtve, és ne lenne nyilvánvalóvá; és nincsen semmi, ami 
beborít, és leplezés nélkül fog maradni"
(Bizony! Az ember (is) jól láthatóan kívül viseli a belsejét és annak következményeit)
"Ha böjtöltök, bűnt nemzetek magatoknak, és ha imádkoztok, megítéltettek, és ha alamizsnát adtok, 
rosszat tesztek lelketeknek.
És ha bejártok minden földet, és vándoroltok a vidékeken, ha befogadnak titeket, azt, amit elétek adnak, 
egyétek meg!



 a köztük lévő betegeket gyógyítsátok! 
mert nem az tesz titeket tisztátalanná, ami a szájatokon bemegy, hanem, ami kijön a szájatokon, az az, 
ami tisztátalanná tesz benneteket."
(Logionforrás; Tamás evangélium)

HÁT ÍGY!
"Akinek van füle hallja."
Vállalj felelősséget magad és környezeted egészségéért, jól működéséért, hogy ne élősködhessen rajtad 
a keszekusza agyú, igazság morzsákat összeharácsoló, és tákolgató "gyógyítók" serege!

Bízom benne, hogy hamarosan eljön az idő, amikor szégyen lesz a betegség, szegénység, szeretetlenség 
és minden nyavalya, mert minden értelmes ember tudni fogja, hogy ezek a tudatlanság, gonoszság, 
kapzsiság, gyávaság..., tehát az EMBERségtől való ELTÉVELYEDÉS megnyilvánulásai, formái.
...és ragyogó útmutatók, ha értünk a "tünetek" nyelvén.
Ők TUDATnak, s egyben ők maguk a TUDAT. Semmi misztikus tudatalatti. Legalább is magáról és 
szándékairól mindenki tudhatja, és tudja is az igazat. 

 

Miklósi István: Betegséggyártók

(fraktaal, 2010.09.09 16:49) 

(fraktaal, 2010. 07. 06. 14:16)
Folyt.
Nem mellesleg:
A szervezetünkben minden spontán termelődik, egyszerűen azt mondanám; szellemi, érzelmi ingerek, 
akciókreakciók materializálódnak és alakulnak bonyolult biokémiai folyamatokon keresztül azzá, 
amivé.(vitaminokká, nyomelemekké, bonyolult fehérjékké adrenalinná, stb. Pl vitamin: a vitalitás vetül 
ki a testben matériaként különböző vitaminok formájában)

A szervezetben termelődött "trutymák" természetes úton csak a belekbe (be+le) vezető csatornákon tud 
leürülni, majd onnan ki, széklet gyanánt.
Tehát: A belek főleg azért vannak, hogy a szervezetedben keletkezett, megtartásra, benntartásra 
érdemtelen "termékeknek" legyen hová ürülni. Enni, inni pedig leginkább azért kell, hogy a 
mérgelődéseink által keletkezett belőlünk kiengedett/kitessékelt, mindent pusztító bűzös, lúgos fekália 
trágyává szelídülhessen pl. a gyomor termelte megfelelő minőségű sósavval és főleg a belekben 
dolgozók segítségével.
Támogasd őket megfelelő "tisztító szerekkel" (ecet, citromsav), erősítő szerrel (só), és oldószerrel (csak 
szomjúság esetén, mert egyébként megitatnak a folyadék termelő mirigyeid; víz!)

A természet intelligensebb a tanult ORVosodnál, természet gyógyász(?)odnál, és benned is írta, rótta a 
történéseket (DNS. Az agyad majd 85%  a pedig arra van kalibrálva, hogy ezeket a tömörített 
ősfájlokat kibontsa és értelmeze.)
Vedd elő a magadhoz való eszed!
S, csak, hogy tudd:
A vírus sem fertőz, hanem magának a "FERTŐ"nek az egyik világi kivetülése és vevő rá, aki azon a 
"játszótéren" játszik.



Legjobb szándékkal a cikk írójának és hasonlóknak:
A TUDÁS szégyen és gyalázat, ha nem takar valót, és ISZONYÚ NAGY ÁTOK, HA ROSSZUL 
HASZNÁLJÁK.
Járd körül ezerszer, aztán mégegyszer! Csak a felelőtlen ostobák mentségére szolgál, hogy tévedni 
emberi dolog.
Javulni, nemesedni, majd csak a tisztán látáson és a tapasztalásokon alapuló biztos tudást továbbadni! 
Az az emberi dolog.

Üdvözlettel és sok sikert kívánva: Nagy Mária

 

Miklósi István: Betegséggyártók

(fraktaal, 2010.09.09 16:47) 

(fraktaal, 2010. 07. 08. 01:34)
Hogy a szavaimmal ki mit kezd, az az ő dolga, én a honlap címét és célját tartom szem előtt.

Nem vagyok vallásos, egyszerűen magyar vagyok és így zsigerből természet tudós a legfelelősebbek 
közül. Pl. tudom, hogy magyar ember nem helyez sem maga fölé, sem magán kívülre semmilyen istent, 
pusztán azért, mert átlátja, hogy az aféle isten nincs.
Isten (Istenek) nem más, mint bonyolult elmeprogramok, kizárólag az emberi fejekben!
(Egyébként, pedig, minden, amitől függsz fölötted van, így hatalma van rajtad, amíg alá veted 
(függeszted) magad. De ezek is mind általad gyártott, vagy elhitt, hamis istenek.)
Jézus szavaira azért hivatkoztam, mert igazak és közismertek. (Szégyen, hogy a fél világ szajkózza őket 
2000 éve anélkül, hogy érteni is akarná.)
Idézek édesapámtól, talán egyszerűbben értelmezhető.
"Isten nem lehet más, mint a bennünk leírt, eddig őrzött, emlékezetben alvó törtÉNelem!
Vagy életre keltjük és kiváló mesterEMBERként és NEMesEMBERként hozzáteszünk, vagy nem 
vagyunk több az oktalan állatnál, és nem is érdemlünk mást végül, mint az enyészetet!"
...és még az EMBERről:
Az EMBER az egyedüli lény a földön, aki szabad akaratából változtathat önmagán, minden 
cselekedetét terv és döntés előzi meg, így minden cselekedetére nézve belátása van, s levonhat 
tanúságokat, mellyel tudása megállíthatatlanul bővül. Teremtő erővel, tehetséggel rendelkezik vagyis 
egyszerűen és gyorsan haladhat az isteni kiteljesedés útján,
vagy (bármely életszakaszban) lemondva erről  ember formájából is jócskán veszítve  süllyed, akár 
bármelyik állathoz hasonlóvá,
vagy földbegyökerezett lábú, kiszolgáltatott lénnyé, mint a növények,
esetleg faragható bábúvá... vagy még lejjebb.
Eleve elrendelés nincs az EMBERRE szabva, ha csak az nem, hogy döntésed szerint az vagy aki/ami 
vagy, és ha bábúvá váltál az is maradsz.
Még akkor is, ha valaki az élők közül kalandvágyból, vagy szánalomból lelket lehel beléd; akár 
ideiglenesen, akár újra és újra.

U.i.
A szódabikarbóna sok száz gyomrot kilyukasztott már, míg a bármilyen ehető savanyú (pl. 



alkalmanként 10 szem citrompótló fél pohár vízzel bevéve) nyomtalanul tünteti el a gyomorfekélyt 
(jövőkép zavar, a jövőtől való félelem lúgos tünete) is alig két hét alatt.
Étkezésre vetítve a C vitamin csak drágább, de nem értékesebb az ecetnél, vagy bármelyik ehető 
sav(anyú)nál.

Üdvözlettel és sok sikert kívánva: Nagy Mária

 

Miklósi István: Betegséggyártók

(fraktaal, 2010.09.09 16:46) 

(fraktaal, 2010. 07. 09. 09:52)
csak a SZERZŐnek  szokásomhoz híven  tömören!
Önnel nincs mit kezdjek (mindössze egyszer szólítottam meg az önhöz hasonlókkal egyetemben), 
SZEREZZEN tovább! Drukkolok  és remélem hozzájártam picit  hogy összeSZEREZZE amire 
vágyik. Amennyiben továbbra is megfelelő mennyiségű C vitamint szed a szódabikarbóna adagjához 
garantáltan nem lyukad ki a gyomra, ám gyomorégés vagy már fekélyes gyomor esetén ne kockáztasson 
semmilyen lúggal.
(Megmosolyogtat, hogy egyik tanult "tudós" csoport eredményeit ütközteti egy másik tanult "tudós" 
csoport eredményeivel  eredendő tudás híján  szintén tanult, vagyis tudását helyesen vagy helytelenül 
összeszerző egyénként.)
Felhívnám a figyelmét egy számomra elengedhetetlen fontos tényre! Nincs átlagember és nem is 
érdemli egy ember sem, hogy átlaggá degradálják átlagos szerzők. EGYÉNEK VANNAK EGYÉNI 
ÉLETTEL, változtatható EGYÉNI TUDÁSSAL, TULAJDONSÁGOKKAL, SZOKÁSOKKAL és 
TELJESÍTMÉNYEKKEL, mint ön, vagy én.
Nekem embertársaim vannak a bennük rejlő evolúció írta őstudással, természetes intelligenciával  
amire apellálok amikor emlékeztetni szeretném őket  s, akiket minél előbb boldognak, egészségesnek 
és elégedettnek akarok látni, mert gyorsan telik az élet, s nem mindegy, mennyi jaj vagy kacagás van 
benne.
Ezeket még vallásosság nélkül, csak úgy egyszerűen megvallottam önnek írásban és ajánlom, persze 
megfelelően értelmezve újra olvasásra a hozzászólásaimat, természetesen Vmari barátnőmével együtt.

Üdvözlettel és sok sikert kívánva: Nagy Mária

(Hajrá Vmari! Én kiszállok, mert az extra minőségű időtöltésről  főleg kétséges kimenetellel  továbbra 
sincs szándékomban még percekre sem lemondani. :D)

 

Adatokkal, melyeket a multinacionális...

(fraktaal, 2010.09.09 16:39) 

Adatokkal, melyeket a multinacionális tőke kezében lévő média elhallgat!
Vmari add már fel! :D (fraktaal, 2010. 09. 02. 16:35)
Nem értik, mert nem érthetik. Ahhoz ugyanis minimum közepes magyarnak kéne lenniük, és minimum 
közepesen kéne tudniuk magyarul. Az asztalos vagy a pék is csak akkor asztalos vagy pék, ha...



Ajánlás magyaroknak a magyar megmaradás érdekében:
Szerinted mit ér a bármennyi bármi ha én, te és a többiek nem ruházzuk fel értékkel, és nem vagyunk 
megvehetők, elhitethetők? Szerinted hány hét alatt pusztulna el az élősködő réteg  mellesleg irtás 
nélkül  ha mindenki nagymária lenne?

Ezt terjeszd tőlem, ha már terjeszteni akarsz valamit, mert ez a helyes és magyar emberhez méltó 
emberséges megoldás:
Amennyiben értékes, tisztességes, felelősségteljes ember vagy és jobb világot akarsz, akkor ennyi a 
dolgod: Az élősködő szutykokat VEDD SEMMIBE, mintha nem is lennének!!!
Ne kérj tőlük semmit, ne tanulj tőlük semmit, ne használj tőlük semmit, ne szolgáld őket, ne higgy 
nekik, s ne félj tőlük és ne is bántsd őket!!!
Ha ez nem megy, akkor meg csendesedj, mert egyértelmű, hogy te szorulsz rájuk és nélkülük te lennél 
életképtelen idióta! (mert én és a hozzám hasonlók a legígéretesebb haszon reményében se vetnék beléd 
semmit.)

TörtÉNelem, Ősök, GYÖKEREK??? (Hivatkozásnak kevés.) Nézz magadba! Ennyi vagy most te, 
ezzel a magaddal kezdj valami nemesebbet, ha lehet felelősen!

Üdvözlettel és sok sikert kívánva: Nagy Mária

 

Nem beteg vagy, hanem...

(fraktaal, 2010.09.09 16:38) 

Dr. Batmanghelidj üzenete a világnak: Nem beteg vagy, hanem szomjas!
Vak vezet világtalant? (fraktaal, 2010. 08. 30. 09:49)
Ha ostoba lennék és vak azt kéne hinnem az írás alapján, hogy egy 10kgos gyereknek mindösszesen 
kevesebb mint 3.5 dl víz kell a napi működéséhez?
De kérem!
Tudd!
A szervezet folyamatosan maga termeltet a különböző mirigyeivel (könny, izzadság, nyál, nyirok...) 
minden szükséges "folyadékot".
A belekbe kellő víz (HOH a benne oldott ásványokkal, sókkal...) az emésztéshez, vagyis az "O" az 
oxidációs a "H" az erjesztő (savanyító) folyamatokhoz kell az ott dolgozóknak, amik igény szerint 
jeleznek is a szükséges mennyiségre nézve.
Ismered a szomjúságot kedves hírközlő?

 

Nem beteg vagy, hanem...

(fraktaal, 2010.09.09 16:36) 

Benned is ott kínlódik rettegve és... (fraktaal, 2010. 09. 03. 20:03)
...reménykedve az az EMBER, akit Isten a saját mására teremtett. Engedd szabadon és adj neki teret!



Kedves beatatoth!
A "hírközlő" nem túl bonyolult összetett magyar szó, ezen önálló szavakat "rejti": hír, ír, köz, közlő, lő, 
ő. Melyik okoz gondot a "hírközlő" jelentés tartamára nézve?
Természetes, hogy szándékoztam mindenkit elmélkedésre késztetni, aki ezt a nagyon gyér 
igazságtartalmú meglátást tovább adja, adta (bárha csak a saját agyába is).
Minden kutatónak, a témában KUTATÁS/ó/sal foglalkozó Dr. Batmanghelidjnek is ajánlom ezt a rövid 
mesét:
Egy béka él a kútban. Egyszer a kút kávájára száll egy kis madár.
 Szia béka! Ihatnék a kutad vizéből, nagyon messziről repültem, és nagyon szomjas vagyok.
 Persze, igyál nyugodtan, de ne mond, hogy messziről repültél!
 De béka! Az ég az, határtalan!
A béka jól magába néz, aztán jól megnézi az általa látható (kicsiny) eget, és bosszúsan azt mondja:
Itt ülök évek óta. Egyebet sem teszek, mint vizsgálom az eget. Nem létezik, hogy tévednék!

Ajánlás mindenkinek: Járd körül ezerszer és még egyszer! Csak az ostobák mentsége, hogy "tévedni 
emberi dolog".

Kedves Eszter!
Bizony jó! ...és most elárulom hogy is van ez. Én minden területen élek az evolúció csúcstermékeként 
szövődött EMBER mivoltommal és az abból adódó csodás és nemes lehetőségekkel. Nem hülyítem, 
félemlítem, bosszantom magam, nem mérgelődök, gonoszkodok, nem tartok magamban haragot, nem 
hazudoklopokcsalok, nem gyártok és rejtegetek titkokat, az esetleg felmerülő hibáimat rendre gyorsan 
kijavítom... Azaz; nincs mitől egészségre ártalmas méreg termelődjön bennem és gáncsoskodásom 
híján tökéletesen működhet  így működik is  az immunrendszerem. Én bátran iszom a csapvizet  a 
világ bármely táján  ha szomjas vagyok. Mindent ízlik, vagy nem ízlik, tetszik vagy nem tetszik, 
kívánom vagy nem kívánom alapon eszem, iszom. Remekül alszom, így ha mégis bekúszna 
észrevétlenül egy kis "méreg" azt kialszom. Egészség megtartáshoz, és betegségből való felépüléshez 
hasonló életvitelt ajánlok mindenkinek!

Kedves Maya!
Magas vérnyomás (legkevesebb) két külön okból és ezen okok keverékétől nyilvánulhat meg. Egyik ok 
a kelleténél szűkebb véredény/ek (szorongás és/vagy érfalon lévő lerakódás miatt), másik ok a 
kelleténél "bővebb" vér (mérgelődés, hőbörgés, fenntartott izgatottság következményeként megnő a vér 
nyirok és gáztartalma, ezáltal a vér térfogata).
Egyiknek sincs sok köze a víziváshoz, ám a második tipusúnál a kívánton túl megivott víz/folyadék 
mennyiség nehezíti a vérgázok emésztőrendszerbe jutását, így alaposan megnövelheti a szélütés (stroke, 
agyvérzés) és a vérrögök (trombózis) veszélyét.

Üdvözlettel és sok sikert kívánva: Nagy Mária

 

Nem beteg vagy, hanem...

(fraktaal, 2010.09.09 16:35) 

Nem beteg vagy, csak ... (fraktaal, 2010. 09. 07. 11:01)
...CSAK "OTT" JÖN KI A ROSSZASÁG!



bea...!
Elnézést, hogy értelmes, alaptudással és józan paraszti ésszel rendelkező, csak ittott gyengén látó ám 
elkötelezetten igazság kereső embereket feltételeztem önökben! Nem hittem volna, hogy a 
legegyszerűbb megoldást kínálva szinte vérig sérülnek.
SZELLEMILEG, ÉRZELMILEG, LELKILEG KELL "TISZTULNI", aminek egyenes következménye 
a TISZTA CSELEKEDETEK sora és ezek ajándékai: tisztaság, egészség, nyugalom, biztonság, 
értelem, bölcsesség, jólét...!
Belátom, egy pici  nem a nemes, tisztességes embernek való  "kockában" helyén valók Dr B. 
meglátásai. A (bármely területen) öntisztulásra képtelen vagy nem hajlandó egyedeket kívül is, belül is 
tisztítani kell, egyébként hamar életképtelenekké válnak.
...és bizony! Minél több a mocsok, annál több oldó és tisztító szer (élőszervezetnek főleg; tiszta édes 
víz) kell. Nevezhetjük ezt sunyi módon dehidratálásnak is.
Nos,
további kellemes önáltatást, nem figyelmen kívül hagyva, hogy a föld ez igényű vízkészlete riasztóan 
fogyóban van a gátlástalanul szennyezők, a jogtalanul túl használók miatt!

Üdvözlettel és sok sikert kívánva: Nagy Mária

 

Nem beteg vagy, hanem...

(fraktaal, 2010.09.09 16:34) 

"Ki mint vet, úgy arat". (fraktaal, 2010. 09. 07. 23:28)
Évmilliárdok evolúciós folyamatának következményeként megalkotódott az ember, mondhatnám úgy is, 
hogy a természet csúcstermékként megalkotta az emberi fajt.
Nyilvánvaló, hogy az embernek birtokában van minden alatta lévő faj tulajdonsága és lehetősége van 
élni ezekkel.
Sajnos és szégyen gyalázat, némelyek, ahelyett, hogy élnének EMBERként, inkább élnek a gyáva nyúl, 
a kövér vagy lusta disznó, a sunyi hiéna, a vérszívó pióca, a tolvaj szarka, a színt váltó kaméleon, a 
gerinctelen féreg, a bamba birka, a buta tyúk, vagy végtelen lehetőséggel bármi másnak a 
tulajdonságaival (miközben igyekeznek értelmes és érdemes embernek hazudni magukat).
A NEMES szavunk emberre vetítve sokaknak már csak a kutyabőrről szól, pedig eredeti értelme: NEM 
él azzal, NEM cselekszi azt, NEM jellemzi az, ami nem méltó EMBER mivoltához. Ettől NEMes, és ez 
"világit" belőle messziről.
A nemes embernek járó "ajándékok" érdem szerint csak a nemes embernek járnak igen nagy bőséggel.
Idézet magamtól: "Én minden területen élek az evolúció csúcstermékeként szövődött EMBER 
mivoltommal és az abból adódó csodás és nemes lehetőségekkel."
A csodások boldogítanak, a nemesek megkímélnek a bajoktól, vagyis szintén boldogítanak.
Aki bajának okát, gyógyírját magán kívül keresi, az tudatlan kereső, a tudatlan kereső pedig 
megtéveszthető.
Azért emeltem ki az életemből azokat, amik úgy kezdődnek, hogy NEM, mert tudom, hogy ezek nem 
félreérthetők, tehát nem vezethetnek félre, viszont a legborzasztóbb nyavalyáktól kíméli meg magát, 
vagy javul ki, ha már..., aki megfogadja.

Üdvözlettel és sok sikert kívánva: Nagy Mária



(Ez egy utolsó, tisztább látásra invitáló hozzászólás volt.)

 

"Sok beszédnek sok az alja"

(fraktaal, 2010.09.09 16:27) 

Nincs szándékomban senki fejében trutymákot takarítani és rendet rakni. Azt tegye meg mindenki 
magának, magáért és azokért akikért felelősséggel tartozik! Nincs ínyemre a magyarázkodás (aki érti, 
az érti, aki nem, hát nem) és vitatkozni sem fogok olyan  hogy finoman fogalmazzak  
"filozófusokkal", akikkel  mint kiderült  mégsem beszélek egy nyelven.
Helyette kikeresem és bemásolom eddigi, itteni hozzászólásaimat bízván, hogy nem volt hiábavaló 
időpocséklás "megszólalnom" magyarul tisztán, tökéletesen értő és beszélőként.
Üdvözlettel és sok sikert kívánva: Nagy Mária 

 

Bocs, hogy belekotyogok...

(vmari, 2010.09.09 13:31) 

Szerintem a hülyén maradás, vagy a médiától való befolyásolni hagyás ugyanúgy "szabad akarat" 
kérdése, mint pl. mondjuk a dolgozás helyett a megélhetési bűnözést tás.
Nem ezért vetjük meg és ostorozzuk a bűnöző cigányokat?

Próbáljanak engem valami galádságra rábírni "luciferi" erők, ha én azt nem akarom!

Akinek téves információi vannak, az is szabad akaratából dönt: tévesen.
De hülyén maradni nem kötelező! 
Persze az sem mindegy, hol, mit informálódik az ember, pl. a magyarságról inkább ne a 
szcientológusok szövegeiben keresse az igazságot...

Köszi a nevem dicséretét.:o)

 

Fraaktal-nak gondolatok

(Törpapa, 2010.09.08 12:14) 

"Az EMBER az egyedüli lény a földön, aki szabad akaratából változtathat önmagán"

Ezt a mondatot több szempontból is érdemes nézni. Elvileg igaz. Ugyanakkor az is igaz, hogy a luciferi 
erők a "tájékoztatás", a filmek révén pontosan a szabad akaratot vette el az emberektől, több értelemben 
is.
1. Akinek hiányos vagy téves információi vannak, nem fog tudni szabadon dönteni, tán még önállóan 
sem. Ezért mondhatjuk, hogy a magyar emberek többsége szellemi szolgasorba tasszíttatott Gézáék óta, 
mert a szabad gondolkodás és döntés lehetőségétől elvágták őket.



2. A lakosság tömeges megbetegítésének nem csak a profitszerzés a célja, bár mammónistáink azt is 
nagyon szeretik, de az csak a hatalom gyakorlásához kell. Ami lényegesebb, hogy beteg testben nem 
lakozhat egészséges lélek. Nekik nem a test az ellenségük, hanem a lélek. Ahogyan a világosság tüzét 
kiölték, mert nem gyilkolták a magyart, csak kiszipolyozták.
3. Az ember alatt, fölött és mellett is léteznek olyan birodalmak, amelyek egy részét nem is ismerjük, 
de jó részük rendelkezhet egyfajta szabad akarattal. A szabad akarat szerintem csak a korlátozott 
ismeretekkel rendelkezők számára "szabad" (lásd: primitív lények megnyilvánulásai) mert a szellemi 
létrán lépdelők előbbutóbb ráébrednek, hogy a szabadság felismert szükségszerűség, ennek a 
legmélyebb értelmében. 

 

Szikrázó felületek I.

(Törpapa, 2010.09.08 11:45) 

Őszkatona elemzése sok, fontos gondolatra mutat rá, Ugyanakkor nem született volna meg, ha a 
hölgyek nem mutattak volna rá ugyancsak fontos gondolatokra. 

Az igazság egy sokoldalú gyémánt, melynek nem csak 2 vagy egynéhány oldala van. Szeretném én is 
hozzátenni az én felületemet, mert az erre látogató olvasó azt hihetné, hogy csak két álláspont közül 
lehet tani, kettő létezik.

1. Elsősorban mindenki a tudatállapotának megfelelően ragadja meg a körülötte lévő valóságot, hiszen 
az (ebben a téridőben rendelkezésre álló) érzékszervi tudat csak ennek a jeleiből képes információkat 
keletkeztetni.

2. Az úgynevezett személységtudat mintegy vektoriális eredője több altudatnak, melyek közül a 
fontosabbak az ösztöntudat (napfonat csakra) a szívtudat (szívcsakra) és a fejtudat (homlokcsakra). A 
tudat központja a homloküreg mögötti térség, és ez a tudat teljesen a halandó személyiséghez van 
kötve. Bár nagy mértékben fejleszthető, soha nem lesz belőle Krisztustudat vagy más, magasabb rendű 
tudat.

3. Tudatosságuk milyensége szerint a Földünkön a valódi emberi lények több nagy csoportba, és 
számtalan, több száz fokozatba sorolhatók. A csoportoknak, fokozatoknak teljesen más szintű a 
tudatállapota, ezt bárki tapasztalhatja egyes eszmecserék során. 
(a legjobb forrásdokumentum a http://hylozoik.se/ oldal, ami napok óta sem magyarul, sem angolul 
nem érhető el. Egyes oldalakon még lehet találni korábbi letöltött forrásokat, pl. 
http://canadahun.com/forum/showthread.php?p=1381500 20090306, 11:16 AM hsznél)

A fentiek miatt ugyanazon írás elolvasása után két, eltérő tudati fokozatban lévő olvasó más és más 
gondolatokat, következtetéseket tesz magáévá. 

 

Szikrázó felületek II.

(Törpapa, 2010.09.08 11:44) 



4. Jézus és Krisztus megkülönböztetése alapvető. Jézus egy földi személy, aki alkalmas volt egy 
magasabb rendű tudat, erő, erőelv befogadására, az azzal való egyesülésre. Krisztus bárkiben 
megszülethet (ennek minden áldásos következményével együtt) aki követi a szellemi út bejárására 
vonatkozó útmutatásokat. A Krisztuserő befogadása egy magasabb tudati állapotot eredményez, ha nem 
is rögtön a Krisztustudatot. A magasabb tudathoz több, az átlagember számára ismeretlen és 
elképzelhetetlen érzékszerv tartozik. Talán az intuíciót lehetne hasonlatosnak mondani az egyikhez.

5. Egyetértek a Máriákkal (de szép név) abban, hogy Isten sehol nem található meg rajtunk kívül. Bele 
lehet ülni egy űrhajóba, és bekukkantani a naprendszerek mögé, az izzó napok középpontjába, nem lesz 
megtalálható. Ugyanakkor annyit hozzátennék, hogy bukottságunk miatt nem maga Isten lakik 
bennünk, hanem egy közvetítő, amelyet lélek névvel jelölünk. Ez a lélek alszik, de fel lehet ébreszteni. 
Isten ugyanúgy nincs jelen közvetlenül a Világban, ahogyan az órásmester sincs jelen személyese az 
általa létrehozott órában, viszont az nagyszerűen működik. Éppen ezért Badiny J.F.et és más szerzőket 
felesleges lehúzni a saját gondolkodási szintünkre. A Bibliát is mindenki a maga szája íze szerint 
magyarázza.

6. Alaptörvény (saját kútfő) hogy az ember azt a hiányosságokat fedezi fel másban, amelyek reá 
jellemzők. Ha valaki a szellemi elzsidósodást mások gondolati folyamatainak magyarázatára 
alkalmazza, fennáll a veszélye, hogy saját magánál állnak fenn ezek a körülmények. Ezért, nem 
szakértőket meg forrásokat kell idézni, hanem végig kell gondolni, hogy milyen feladatot akarnak a 
zsidókkal végrehajtatni. Aki a zsidó tervek kiszolgálóit a múltban vagy a jelenben védi, netán 
ajnározza, feltehetően a pók hálójában vergődik. A szellemi és a fizikai pókháló között az a különbség, 
hogy előbbi nehezen, néha sehogyan sem ismerhető fel.

7. Én Jézus szavait semmivel sem tartom előbbre valónak, mint bármely más személy szavait, akin 
keresztül Krisztus nyilvánul meg. Azt gondolom, ma is vannak köztünk Krisztus tudatú emberek (nem 
is kevesen) és soha nem azt nézem, hogy ki mondta, hanem azt, hogy mit mondott, és az mennyiben 
feleltethető meg az általam megélt, ismert valóságnak, amin pillanatnyi tudatállapotom alapszik. Ennek 
kapcsán szeretném elmondani, hogy a halál nem büntetés, hanem egyebek között azt biztosítja, hogy a 
szellemileg elmeszesedett, ebben az életben már fejlődni képtelen entitás ne kínlódjék feleslegesen a 
világban. 

 

Szikrázó felületek III.

(Törpapa, 2010.09.08 11:43) 

8. A "haladhat az isteni kiteljesedés útján.." kijelentéssel kapcsolatban nekem az a véleményem, hogy 
azt nem értékelni, hanem megélni kell. Teljesen más egy folyamatban részt venni, mint azt kívülről 
szemlélni. Ez még az egyszerű fizikai síkon megnyilvánuló cselekvésekre is igaz, legyen bár szó egy íj 
megfeszítéséről vagy egy párzási folyamatról. Olyan alátámasztás, amire a szerző gondol, nem létezik, 
mert a jelenlegi tudatszintünket meghaladó folyamatok számunkra nem elképzelhetők. Ez az egyik oka, 
hogy az Újszövetség tanításainak jó része példabeszédek formájában jut el a tudatunkhoz.

9. A "lelket lehel beléd" gondolat értelmezését egy másik oldalról szeretném megközelíteni. 
Függetlenül attól, hogy mit írtak vagy nem írtak a témáról az egyiptomiak vagy más népek, a fizikai 
testünk atomjai csak addig "élnek", amíg az őket körülvevő és átható, beléjük hatoló étertest őket élteti, 



lelkesíti. Az étertest 4 rétegű, a test halálakor a két durvább éter a fizikai testtel visszamarad, a 
finomabb étertest rétegek az asztrál és a mentáltesttel együtt maradnak, és megkezdődik az 
élettapasztalatok feldolgozása. Ettől függetlenül a belelehelés lehet zsidós, de nem érzem lényeginek a 
tényleges éltető, lelkesítő folyamat szempontjából.

10. A végére hagytam azt a gondolatot, amelyet igen fontosnak érzek: "...minden cselekedetét terv és 
döntés előzi meg, így minden cselekedetére nézve belátása van..."
Általában sikítófrászt vagy sírógörcsöt kapok az olyan kijelentésektől, mint ami ennek kapcsán fent 
elhangzik, hogy "Itt is segítene egy tanulmány idézése, vagy érvelés", de ebben az esetben jogosnak 
érzem. Többnyire gondolkodni lusta, sőt google keresőt használni is lusta és döntésképtelen emberek 
szájából hallhatunk ilyet. Legutoljára egy rádióműsorban hallottam a fiatal riporter szájából, hogy "úgy 
szeretnék hinni neked, csak lenne legalább 10 orvos, aki bizonyítja az állításodat." 
Itt valóban jó lenne egy érvelés, ha tanulmányt nem is várnék el. Ugyanis az emberek többsége 
nemhogy nem tervez, hanem életének túlnyomó részét robotikusan, mechanikus cselekedetek 
sorozatával éli le. (forrás: Ouspensky Egy ismeretlen tanítás töredékei, Püski kiadó és ha jól 
emlékszem, Gurdjieff: Gurdjieff beszél tanítványainak vagy Találkozások rendkívüli emberekkel c. 
munkája is.)
Ha terv nincs is, döntés mindenképpen van. Kérdés az, hogy akaratlagos a döntésünk, vagy akaratlan? 
Ha minden döntésünk akaratlagos volna, akkor akár több másodpercre is ki tudnánk üríteni elménket, 
parancsolva a folyamatosan áramló érzéseknek, gondolatoknak. Ha külső erők nem csempésznének 
áloméletünkben a rendszerünkbe olyan gondolatformákat (thoughtforms) amelyek megfelelő 
időpillanatban olyan cselekedetek megtételére sarkallnak bennünket, hogy utólag mi csodálkozunk a 
legjobban.

A dolgoknak tehát sok oldala van, s mindenki a pillanatnyi helyzetétől függően lát egy elefántot 
ilyennek, vagy olyannak, függően attól, hogy alulról vagy felülről, netán oldalról vagy szemből nézi. Az 
igazság szikrázó gyémántjának pedig még több oldala van, és már néhány fokos nézőpontbeli eltérés 
teljesen más meglátást eredményezhet. 

 

fraktaal,nm@gmail.com

(fraktaal, 2010.07.17 21:29) 

Tisztelt Őszkatona!
Barátnőm, Vmari meglátása szerint ön omra érdemes. Nem vitatom, de a lényegre tisztán látó szemet 
hiányolom önnél is, pedig azt mindenki megkapta, aki épeszű embernek született. (Sajnos, használata 
nem kötelező.)

 A kútfőmről hozzászólásaimban már vallást tettem. Íme pár idézet:
"...egyszerűen magyar vagyok és így zsigerből természet tudós a legfelelősebbek közül..."
"...Édesapámtól... ...Isten nem lehet más, mint a bennünk leírt, eddig őrzött, emlékezetben alvó törtÉN
elem!..."
".A természet intelligensebb a tanult ORVosodnál, természet gyógyász(?)odnál, és benned is írta, rótta 
a történéseket. (DNS. Az agyad majd 85%  a pedig arra van kalibrálva, hogy ezeket a tömörített 
ősfájlokat kibontsa és értelmezze..."
A DNS nem más, mint a fajjal és azon belül az egyeddel ősidők óta történt történések leírásának 



tömörített változata. A mai cselekedeteink, történéseink leírása még csak "génsallang"ként jelentkezik 
az "irományokban" de már hetedíziglen "olvasásra" kötelezi utódainkat, azaz lesz hatása. Ha utódaink 
megerősítik esetleg génné rögzítik a "génsallang"jainkat, azok DNS be vésődnek  módosítás híján  
talán örökre.)
 Istenről  aki az embert saját mására teremtette  leírtam, amit érdemesnek találtam leírni. A mankóra 
szoruló, keszekusza agyúak tudásához, hiedelmeihez és vallásaihoz nincs hozzáfűzni valóm.
 Jézus rendkívül értelmes ember volt  nyilvánvalóan magyar  Tamással együtt. (A többi tanítványról 
ismeret híján nem tudok nyilatkozni.)
Javaslata egészség megtartáshoz D.J.Tamás szerint: "Ne hazudjatok, és ne tegyétek azt, amit 
gyűlöltök!", " nem az tesz titeket tisztátalanná, ami a szájatokon bemegy, hanem, ami kijön a 
szájatokon..."
Már meglévő betegségnél gyógyuláshoz (pl. a vérfolyásos asszony esetében): "...a te hited megtart 
téged" (Asszonyka miben hitt? Megvallotta, íme: "Ha csak a ruhája szegélyét megérintem is 
meggyógyulok"
 Az EMBER az egyedüli lény a földön, aki szabad akaratából változtathat önmagán, minden 
cselekedetét terv és döntés előzi meg... (saját meglátás, igazsága kikezdhetetlen.)
 Lélek: A (bármire) vágyó és az általa vágyott (bármi) között gerjedő feszültségből származó erő, 
mondhatnám egyszerűen; a mozgáshoz, változáshoz vagyis az élethez kellő életerő.

Kedves Őszkatona! Nem szeretek se olvasni, se írni. Kérem elégedjen meg ennyivel!
Üdvözlettel és sok sikert kívánva: Nagy Mária
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