
HunEdinek
(Fritzi, 2010.12.25 14:51) 
Kedves HunEdi!
Nem hiszem, hogy szükségünk volna olyan új vallásra, amit valakik valahol - beavatottak - őriztek 
meg állítólag számunkra. Különösen nincs szükség olyan vallásra, ami nem ismeri a színeket, csak 
a feketét és a fehéret. A népeket, embereket az ilyen vallás máris két ellentétes táborba osztja, 
aminek következtében előbb-utóbb a két csoport között ismét háború lesz. Ez a két szín a judeo-
kereszténységre is jellemző, tehát ez a vallás nem hoz semmi újat. 
Nekünk a saját kultúránkkal, saját hagyományaink, erkölcsünk, toleráns gondolkozásmódunk és 
saját belső törvényeink, lelkiismeretünk alapján kell megújulnunk. Itt hever a szemünk előtt 
minden, csak észre kell vennünk. Nem kell a messiást távolból - Ázsiából, Amerikából, Afrikából 
vagy Európából várnunk. 
Keresd a gyökereidet - de ne menj messzire. Csak a nagyszülőktől, szülőktől, vagy környékeden élő 
öregektől tanulj meg mindent. Hiszen csak egy fél évszázad volt az, ami ennyire kibillentett 
bennünket. Ismerd meg a népi kultúra minden ágát, ásd magad a magyar jogtörténetbe, s meglátod 
minél mélyebbre jutsz, annál erősebb leszel, tartásod megszilárdul. Nem tudom ugyan, milyen 
vallásra gondoltál, de ne higyj idegen prófétáknak. Van saját kultúránk, erősítsük azt, és tegyük 
uralkodóvá a miénket apránként minél nagyobb területen.

Minden érintettnek
(shield, 2010.12.24 15:01) 
Csak most tűnt fel, hogy az üzenet, amire (szerencsére visszafogottan) reagáltam, nem is nekem 
szólt... :)
Nem egyszerű kiigazodni a "Név" és "Cím" mezők sokoldalú felhasználásán... :) Mindenesetre nem 
mulasztom el elnézéseteket kérni a vitába kotnyeleskedésemért.
Békés Karácsonyt Nektek! 

Fritzi
(HunEdi, 2010.12.24 03:12) 
Köszönöm, hogy lefordítottad Rékabea nővérem üzenetét. Ha előző levelem bántó volt, úgy 
bocsássatok meg!Neki szánt válaszom első részében csupán Nomád Farkassal, és a mayákról 
megfogalmazott negatív hangvétellel kapcsolatban írtam amit írtam. Üzenete második részével 
jómagam is teljesen egyetértek. Új vallás, ha úgy tetszik új rendszer kell, ami a szeretet elvén 
felvált, kisöpör mindent ami talmi, kitalált, és ránk erőltetett. A jó hírem ezzel kapcsolatban, hogy 
az Isteni terv része az Új Vallás megjelenése, ami Ázsiából érkezik hamarosan. Az ottani 
beavatottak őrízték meg számunkra évezredeken át, azért, hogy MOST visszaadhassák. Hogy 
stílusos legyek, egy maya köszöntéssel búcsúzom..: Én egy másik Te vagyok. 

HunEdinek
(Fritzi, 2010.12.23 00:50) 
Rékabea és te két malomban őröltök.

Rékabea arról az óriási történelemhamisításról ír, amelynek igáját második évezrede nyögik a 
judeo-keresztény vallás követői. Ehhez képest a dáko-román elmélet vagy a Moravia Magna alapján 
a Kárpát-medencére igényt tartó szláv népség történelemhamisítgatásai kutya füle. 



Az új vallást illetően pedig jusson eszünkbe a görög mondás: Ha nem tudsz leigázni egy országot, 
adjál neki vallást.
Nos, Európának vallást adtak. Ez a zsidó-keresztény vallás a meghamisított szentírással és 
erkölccsel. Az elferdített, valakik javára átdolgozott ókori meghamisított történelemmel.

shield
(shield1977@gmail.com, 2010.12.22 20:35) 
Meghajlok érveid súlya előtt... :)
Békés Karácsonyt Neked, Nektek is! 

Rékabea
(HunEdi, 2010.12.22 10:19) 
Ha hallgattál volna bölcs maradtál volna. Ha valamiről nem tudsz, az még korántsem jelenti azt, 
hogy nem is létezik.
Jézus Urunk pedig itt van, az angyalok szintén. December végén, karácsonykor számíthatunk a 
seregszemlére, amikor a Teremtő felméri az erőviszonyokat, amikor mindenki eldöntheti(utoljára), 
hogy melyik oldalon áll! FEHÉR, vagy fekete. A dualit5ásnak vége.
Békés Karácsonyt! 

shield1977@gmail.com
(shield, 2010.12.21 19:26) 
Latolgatás...

A) Nem lesz az égvilágon semmi sem 2012-ben, ez csak a szokásos ezo-maszlag... Legfeljebb a 
harmadik világháború törhet ki addig... :)

B) Valami olyasmi sül ki majd ebből is, mint amikor anno szerencsétlen aztékok megörültek Cortez 
bandájának: "íme, visszatértek a szakállas fehér istenek"... A jóslat a maga módján bejött, bár sok 
köszönet nem volt benne. :)

Az vesse rám az első követ, aki nem csak reménykedik, de komolyan és indokolhatóan hisz is 
abban, hogy mostanában egy jobb világ jön... 

lehiomk@freemail.hu
(gojszlik, 2010.11.25 12:26) 
A tudás az van cselekvés nuku.Az emberi létünk és létezésem az ha önmagam megtudom 
változtatni. Ön magam nem csak egy szokást változtatni át, hanem teljes és szerkezeti át alakulást. 
Hamis téves beállítások a tudat állapot miatt megy a harc.Mert tudat állapot élet állapot.A médiát 
tudjuk kik csinálják. Köszönnöm lássak tisztán. Már át alakulás elindult. Hang,szín és íz érzékelni 
lehet egy magasabb és mélyebb ezt mondják a gyerekek.Nem én.A változást ne érzékeljük be indult 
a táplálékon át az érzéketlenné tétel is.(GMO) szerintem. 

sandor.janos@eloszto.hu
(Sándor János, 2010.09.15 10:49) 
Mi a testvéreik vagyunk, igaz távoliak, de az Ő tudásuk bennünk van kódolva! Végre élnünk 
kellene ezzel és összefognunk, egy szép élhető világért!



MAYA - MA(G)YA(R) Más nép elnevezésével, nem tudja ezt megtenni senki... 

Törpapa
(Fritzi, 2010.09.14 20:32) 
Ha emlékszel, másfél évvel ezelőtt Bolíviában lemészárolták Magyarósi Árpádot. Gyermekkori 
barátját pedig - Tóásó Elődöt - koholt vádak alapján iszonyú körülmények között tartják La Pazban 
fogva. Mindent megkeresek, ami Elődnek segíthetne. Így találtam meg ezt a cikket.
A két fiatalt Rózsa Flores jól becsapta. Nem tudni, nem volt-e kettős ügynök. De őt is elérte az 
ügynökök sorsa. Kivégezték. Ez a két szerencsétlen pedig az életével fizet. Pedig csak világot 
akartak látni. Ártatlan, tapasztalatlan, mindenkiben megbízó gyerekek.
Magyarósi Árpád édesapja fia halála óta teljesen magába zárkózott. Előd családja pedig szintén a 
poklot járja. Anyagilag, lelkileg ....
Tanulság : ne bízz Rózsa Floresekben. Életedbe kerül. 
Ha Elődöt sikerülne kihozni, példaként kellene végigvinni iskolákban, ahol előadásokat tartana a 
fiataloknak.

Budapest
(Rékabea, 2010.09.13 09:21) 
Szerintem nincsenek maya öslakosok ! Azok akik ma annak vallják magukat irtották ki ezt a népet, 
és erösen judeo-keresztény vallásúak. Szerintem ahhoz, hogy megváltozzon a világ elöször egy új 
vallás, egy
"élet vallás" kellene, minnél több hivövel- fityiszt
mutatva a mai keresztény egyházaknak.
Igen,szép lenne, ha Jézus úrunk visszatérne hozzánk, de kérem, hogy ne egyedül jöjjön, mert ezt itt 
egyedül nem fogja birni !! 

Hunok Angyalai
(A Hun, 2010.09.12 17:04) 
>>Ne felejtsuk el a nyelvunket-kulturankat-,es a magot!<<*A hitunket sem*

Csodálatos
(Törpapa, 2010.09.12 14:35) 
és számomra igaz beszéd. 

Köszönöm annak, aki elmondta, és annak, aki segített közzétenni. 
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