
mikor miként 
(>Zoli<, 2011.01.01 18:28) 

Kedves Petivitez!
Hogy miként segít ez a vers a MM? Már is segít és segített! Köszönet neked is. Hiszen te is tudod 
ez az oldal a Tanulva Tanítsunk (TT) alapokon dolgozik. 

Amíg népünk ezen napon ünnepel addig ezen a napon is illik köszönteni, egyben jó alkalom, hogy 
szólhassunk egymáshoz, mint most is történt. Nem zárkózhatunk el a tömegektől és gyerekektől 
azért mert mi már tudjuk, hogy ezt újra március 21 -én kellene ünnepelnünk, nekünk ott a helyünk 
ahol népünk van, ott kell, hogy TT. Hiszem hogy, te sem bújtál el rokonaid az ismerősök elöl és 
utasítottad vissza a jókívánságokat. 

Válasz 

magyar megmaradás
(Petivitez, 2011.01.01 17:17) 

"Újesztendő, állj elébünk, hadd lássunk a velődig ma éjjel!"

a magyar néphagyomány szerint az új esztendő a kikelet havával kezdődik, a tavaszi nap-éj 
egyenlőség, vagy -fordulóval. 
miképp segíti eme vers akkor a magyar megmaradást???
ha nem szolgáljuk tovább Róma zsoldosokat küld a nyakunkra, akik máglyán megégetnek, tüzes 
vassal megbélyegeznek? hacsak le nem ölnek "pogányságunkért", aminek azért neveztetünk mert 
nem fogadjuk el a szellemi kényszerítésüket?

a nemzet pedig aképp tudna "újjászületni" ha a következő nemzedéket magyar módra tanítjuk. 
nem ripsz-ropsz 2011-re :( 
de hogy taníthatjuk ha még Mi magunk sem vagyunk tisztában alapvető fogalmakkal? és ha mégis 
még mindig a berögzült dogmákat osztjuk... :S 

Válasz 

Scarsdale NY
(Laszlo Osvath, 2011.01.01 16:31) 

Boldog U'j E'vet
eroevel, ege'szse'ggel,be'kese'ggel 
a magyar nemzet ujja'szuelete'se'val 2011 ben, kiva'n a szerkesztoese'gnek e's minden hi'v 
olvasonak 
sok sok magyar szeretettel 
tiszta szivboel
La'szlo Osva'th 

Válasz 

Köszönet
(Edit, 2011.01.01 16:23) 

Igazán köszönjük ezt a szép köszöntőt.

Csak még néhány gondolat tegnap estéről: 
Kapcsolgattam a tv-t. Hítadó volt a hírtévében. Még sosem jutott eszembe, pedig már többször 
hallottam ezt a szót, amit a bemondó tegnap is közölt.
"FÉNYŰZŐ" pompával búcsúztatták az óévet világszerte. Erről még egy másik kifejezés is 
eszembejutott. A PAZAR tüzijátékok voltak mindenütt.



Mit is jelent a FÉNYŰZŐ tüzijáték? 
Szerintem nekünk nem a fény űzése a dolgunk.(!) Az ellenkezője. A pazarlás sem a mi világunk.(!)

Tehát ez nekünk nem ünnepünk. Aki a fényt űzi a sötétségre vágyik.(?) Tudja? Mikor jön rá? 
Néztem a tüzijátékokat bámulók arcát...
Tudják, hogy a pazarlás eszközei?

Válasz 

2011
(sound, 2011.01.01 10:05) 

Kiterjesztem Napom sugarát tereátok, s szeretetem mérhetetlenségét. Minden nap, minden 
időkben, veletek és bennetek vagyok. Egy vagy belőlem, s én belőled is vagyok.
Boldogoknak boldogságot, csüggedőnek vígasztalót, elesetteknek felemelőt kívánva róvom e 
sorokat, s esztendőt, melynek minden pillanatja, legyen megint a tettekre lépés éve.
Boldog új esztendőt mindenkinek!

Válasz 

Pannonia
(Gyongyi, 2011.01.01 09:47) 

Koszonjuk szepen az ujevi koszontott.

Boldog uj evet kivanunk minden magyarerzesu Magyar
emberbek Isten aldasaval. 

Válasz 
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