
a föld
(anonim, 2010.01.30 21:55) 

Az összefoglalóban szerepel egy megjegyzés,és nem tudok elmenni mellette." mi is kiválasztott 
nép vagyúnk"...Ez a szó elég ahoz hogy ökölbe szorúlyon a kezünk.Ezzel a kiválasztott nép 
jelzövel jutott az emberiség oda ahol ma tartunk.El olvastam , "A zsidó világszövetség akna 
munkája" cimü rovatot.Hát ,öszintén,ez a kiválasztott nép,mely a leirás szerint már rég meg ért a 
totális kiirtásra,nemhogy meggyengült volna,de olyan agreszivé és erössé vált mint a rákbetegség 
az útolsó stádiumban..Ezek szerint semmi esély arra hogy újra magukra talályanak a 
nemzetálamok?Egy amalgám katyvaszá alakul az emberiség?Szomorú,és kilátástalan jövö vár 
ránk ezek szerint.És ha bele gondolunk hogy már Krisztus elött 1500 éve arra kényszerült 
Egyiptom hogy ki kergesse a zsidókat az országból,ma pedigcsak úgy packázik vele a hajdani 
megtürt rabszolga......Gyönyörü jövö elött álunk! 

Válasz 

gazdapiac@gmail.com
(Gábor, 2009.10.02 09:43) 

"A multinacionális cégek térhódítása tökéletesen kiölte a magyar őstermelők megélhetését."

Vagyunk néhányan, akik felvesszük a harcot velük. Nézzétek meg: www.gazdapiac.com

Bárki ingyen, közvetlenül a vevőnek értékesítheti az áruját. 

Válasz 

Kakas Mártonnak
(>Zoli<, 2009.09.14 14:19) 

Kedves Kakas Márton!

Sajnálattal közlöm, hogy hozzászolásod kénytelen voltam levenni /törölni/ Kérlek fogalmazd át, 
olyanra ami egy magyarhoz illö kritika. Ne sülyedjünk le mi is oda hozzájuk, és ne használjuk 
ugyan azt a ronda jelzöt amit a cigányság felénk tesz, de ne is átkozodjunk testvéreink felé, hanem 
a megoldást keressük! 

Bizom megértésedben. 

Válasz 

Angol verzió...
(Őszkatona, 2009.08.18 14:30) 

http://www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/current-issues/ak27

Sajnos ez a honlap sablon nem engedi meg az URL címek megmentését menü-pont bontás 
esetében. A régi ENGLISH - ANGOL menü-pontot pedig terjedelmessége miatt már muszáj volt 
téma-lapokra fölbontani. Minden angol nyelven irt anyagot el lehet érni az IN ENGLISH - 
ANGOLUL oldalról, vagy egyenest a téma-lapokról - Current Issues, Our History, Our Language, 
Our Beliefs, Our Legends.

A Föld bolygó és azon belül a magyarság helyzete 2009-ben, angol verzióban a Current Issues 
téma-lapon található. 

Válasz 



Angol verzió?
(Tamás, 2009.08.17 15:27) 

hova lett az angol fordítás? 

Válasz 

okolonia@gmail.com
(okolonia, 2009.08.10 09:05) 

Kedves Hazafitársam, Őszkatona!
A hedonisták nézeteinek az alapja az élvezetek, ezt teszik meg minden cselekvés maximájának. 
Tanításuk szerint az ember legfőbb java, minden törekvés egyedüli igaz célpontja az élvezet kell, 
hogy legyen.

A Régiek szerint az éhség, a szomjúság, a vágy és azok oltása, kielégítése természetes velejárója 
az élőlényeknek. Részei, fontos részei életünk fenntartása érdekében.De nem a CÉLJA.Itt van a 
lényeg, vagyis ezeket nyugodtan nevezhetjük akár tüneteknek is. 
Kinél-kinél más mértékben, más formában jelentkezik.
Kezelhetőségi foka is más kell legyen, de ehhez ismerni kell az OKOT.
ad1.
Az önzés nem más, mint az egyén mértéktelen előtérbe helyezése, kiragadása az EGÉSZből. 
Egészség-telenné tétele. Ennek hiányában máris önzetlenségről beszélünk, így máris könnyű 
meghúzni a határvonalat.
ad2.
Az erőnket, az életben maradásra késztetésünket a következő helyeken érvényesítjük( a túlélés 
késztetései):
a.én magam, az EGYÉN
b. a CSALÁD( szaporodás, gyermek nevelés)
c. az EGYÉNEKBŐL álló CSOPORTok ( iskola,munkahely,társadalom, nemzet)
d. a csoportokból álló EMBERISÉG
e. az emberiség környezete az ÉLŐVILÁG(növény és állatvilág)
f. a MEST,fizikai univerzum( M anyag, E energia, S tér, T idő)
g. a szellemi identitás
h. a TEREMTŐ, az ISTEN

ad.3
Az élőlények legalapvetőbb késztetése az ÉLNI parancs. Fájdalommal, vagy nélküle? Másodlagos 
kérdés. Kinek-kinek mást jelent.
Az ÉLNI ( túlélni!) parancs teljesítése, teljesülése nem szellemi fejlettség kérdése.Ez az OK! 
Kitörölhetetlen KÓD! Akár a gravitáció. Nem hit kérdése, önmagában létező tény, vitathatatlan 
axióma.

A MUNKA pedig eszköz, a TEREMTÉS, a kötelező emberi teremtés KÓD-ja. Munkát minden 
élőlény végez( kódolt parancs a teremtésre, a túlélésre)az EMBER élőlény abban a kegyben 
részesül, hogy képes ÉLVEZNI a teremtését, képessé vált abban gyönyörködni: EMBERRÉ 
NEMESEDETT A VAD!

Az általam jelezni kívánt betegségre utaló jelek, ezen formák és jelentések torzulásának 
összessége, kiforgatása valódi értelméből, meghamisítása a lényegének.
Szándékos: Elferdítés,Torzítás,Kiforgatás,Hamisítás, Pusztítás

Ezt írod:
A gyökér, szerintem, ott kezdődik ahol az ember rájön hogy élet célja nem az hogy kiragadjon 
magának a világból egy szerinte "jogos" darabot, hanem az hogy tanulja meg hogyan legyen 
annak alkotóeleme. Na de ez csak az én vesszőparipám.



Én mondom: Nem csak a Tiéd!
Baráti szeretettel okolonia 

Válasz 

Vesszőparipák
(Őszkatona, 2009.08.09 21:42) 

Kedves okolonia,

Elgondolkoztató. Egy néhány kérdés és egy kis gondolatfuttatás:

1... Gyakorlatilag, hol húzzuk meg a vonalat az önzőség és at önzetlenség között? - egyén, család, 
törzs, nemzet, emberiség, Világegyetem.

2... Ugyan ez a kérdés a közösségre és a társadalomra vonatkozóan? - az egyén kivételével.

3... Tudtom szerint, a vágy minden élőlény legalapvetőbb ösztöne (még a fájdalom elkerülését is 
túlszárnyalja). Ha a vágy a hedonizmus legalapvetőbb jellemzője - de nem tudom hogy az-e - 
akkor a hedonizmus maga is ösztönös. A buddhisták szerint, ezt az ösztönt kell legyőznünk mert 
csak így leszünk képesek egy bizonyos ösztön-fölüli létbe emelkedni ahol nincs szenvedés. A 
kérdés: Ösztönös-e magához az ösztönhöz való ragaszkodás, és le lehet-e egyáltalán rázni ezt a 
hajlamot? Ha igen, akkor ahhoz milyen fokú szellemi fejlődés szükséges, és ezt az átlag ember 
elérheti-e anélkül hogy hátat fordítson az anyagi világ realitásának (pl. a család megélhetőségének 
biztosítása)? Továbbá, önzetlennek tekintető-e ez a törekvés ha ennek az árát a család, falu, stb., 
fizeti meg?

Tisztelem éleselméjűségedet, és lényegében egyet is értek éleslátásoddal. De szerintem a hibás 
munka-fogalom is az általad "tüneteknek" nevezett kategóriába sorolható. A munka fogalom talán a 
"törzshöz" hasonlítható, de nem a "gyökérhez." A gyökér, szerintem, ott kezdődik ahol az ember 
rájön hogy élet célja nem az hogy kiragadjon magának a világból egy szerinte "jogos" darabot, 
hanem az hogy tanulja meg hogyan legyen annak alkotóeleme. Na de ez csak az én 
vesszőparipám.

Hazafias szeretettel,
Őszkatona

Válasz 

lilisite@t-online.hu
(Ősznagyi, 2009.08.09 21:35) 

Csak megjegyezni szeretném, hogy Magyarország igen szigorú egészségügyi (OGYI, OKI, 
ÁNTSZ), élelmiszerügyi (OÉTI), kereskedelmi (KERMI), minőségellenőrzési (MERT) stb. 
rendszere - csak néhányat említve - keményebb volt az EU-s rendszernél. Ennek egy része már 
nincs, vagy "átalakult", de nem lett szerintem szigorúbb, mondhatnám sőt ...
Üdv. 

Válasz 

okolonia@gmail.com
(okolonia, 2009.08.09 10:55) 

Régi vesszőparipám, a keleti, vagy magyari ősi gyógyítás alaptétele, az oknyomozó módszer, 
szemben a tüneti kezeléssel(nyugati orvoslás.
Ezt azért mondom, mert a fenti tanulmány hozzászólásainak java része a tünetek ilyen, vagy 
olyan-tartalmilag ugyan építő jellegű-, de hangsúlyozom tünetekre vonatkozó megjegyzés.
Az igazi ok, okok, a gyökerek feltárása számomra nem rajzolódik ki belőlük.



Ezért ide másolok egy jelentős és mélyreható gondolat sort, íme:
...A munka az ember fizikai és értelmi képességei alapján társadalmilag elvárható és 
megkövetelhető tevékenység, melynek célja az egyén és a társadalom anyagi-szellemi életének 
fenntartása és fejlődésének biztosítása.

A munka lehet:

- értékteremtő,

- értékközvetítő és

- értékőrző.

A társadalom fenntartását és fejlődését nem szolgáló tevékenységet nem lehet munkává 
nyilvánítani. Azon egyedeit az emberiségnek, akik munkát nem végeznek, nem lehet a közösség, a 
társadalom részeként elfogadni. Ezen elvek alapján a közgazdaságnak, és a vele összefüggő 
összes szektornak új értelmet kell adni. A munka lealacsonyításából és a munkanélküli, spekulatív 
életvitel felmagasztalásából fakadóan a társadalmat elárasztotta a nemtörődömség, az önzés és a 
hedonizmus szellemisége,
A társadalom fenntartását és fejlődését csak az a céltudatos értékteremtő, értékköz-vetítő és 
értékőrző tevékenység szolgálja -és csak ez nevezhető munkának-, melynek terméke, eredménye 
a társadalom minden egyes tagja számára hasznos, következményeiben társadalomépítő és 
fenntartó. Végezhet bárki fizikailag nehéz, szellemileg bonyolult tevékenységet, ha annak nincs 
társadalmi haszna, ha eredményeit a közösség nem hasznosíthatja, nem lehet munkának 
minősíteni...

Ez, mármint a munka fogalmának tisztázatlansága,, illetve annak leértékelődése, amit az egyik 
legfontosabb oknak, problémának tekintek, és mint ilyet a bajok forrásának látom.
Minden egyéb ezután következik.

Nyusziii bejegyzése felületes, vagy egyszerűen rosszindulatú, de semmikép sem megalapozott, 
zsigeri reakció. Indulatok gerjesztésére, valamint viszont sértegetésre ösztönző, provokatív jellege 
nincs harmóniában e fórum eszmeiségével.Bugyuta próbálkozás! 

Válasz 

Jó, de nem kifogástalan, 2. rész
(Őszkatona, 2009.08.09 04:12) 

...d) Szerintünk a magyarok semmilyen értelemben sem tekintik magukat "Kiválasztott Népnek." 
Sőt, ezt az címkét szemtelennek és visszataszítónak tekintik. Ugyanakkor a magyarok többsége 
kifejezetten űzi az igazság keresését és tudása megosztását, mely impulzust hívatásának érzi. 
Tárgyilagos tudósok rámutatnak arra, hogy az ősmagyarok - és a mai Táltosok és követőik ma is - 
abban a hitben éltek hogy a magyarok úgy lettek teremtve ahogy vannak, beleértve ezt a hivatást, 
s nem többi népek közül lettek "kiválasztva." 

2... Véleményünk szerint egy fontos pont feltűnően hiányzik ebből a munkából: A zsidóság elitje 
soha nem kezdeményezett - se nem viszonozott - bármi féle közeledését saját maga és az 
egyszerű zsidó között. Ők minden közönséges zsidót csak védő pajzsnak tekintenek, 
jobbágyoknak akiknek feladata a bank dinasztiák tevékenységének végrehajtása amiért cserében 
garantálják az egyszerű zsidónak a megélhetőséget és megvédik őket eltartójuk ellen. Ezzel 
szemben az egyszerű zsidó a zsidóság elitjét "nép hősének" tekinti.

3... Szerintünk a szerző segíthette volna olvasóját pontosabb forrásokkal. Az említett tudósok 
munkái egész könyvtár folyosókra terjednek. Ugyanakkor elismerjük hogy ez nem egy tudományos 
munka, és ezért nem szabad az ahhoz való mércével felmérni.



4... Ősszefoglalva, megtapsoljuk Tóth Tibor éleselméjűségét.

Érdemes megfigyelni, az 1. c.) pontban, hogyan van az erkölcstelenséget dicsőítő vallás 
belecsomagolva az erkölcsösséget tanító csomagolópapírba. Ez a legjobb esetben is egy óriási 
melléfogás eredménye; rosszabb esetben szándékos fortély.

Hazafias szeretettel,
Őszkatona 

Válasz 

Jó, de nem kifogástalan, 1. rész
(Őszkatona, 2009.08.08 21:01) 

E cikk angol fordításában megjelenő kommentárból magyarra fordított észrevételek.
http://www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/english---angol/ak27

1... Tóth Tibor értékelését hevesnek, gyakran tárgyilagosságban hiányos egy kicsit, néha 
szükségtelenül cinikus, és szóhasználata alkalmanként illetlen. Szerintünk ez mind csökkenti a 
különben kitűnő előadását. Ennek ellenére, tartalmát ésszerűnek és rátalálónak tekintjük, kivéve a 
következő pontokat, amelyekkel nem értünk egyet vele: 

...a) A város-lakók szerintünk megérdemelt és dicséretre méltó természethez való 
ragaszkodásukat - túrázás, cserkészet, hegymászás, kertészkedés, piknik, csónakázás, 
horgászat, síelés, stb., nem ismeri el annak ellenére hogy az ahhoz kellő erőfeszítéseik 
meghaladják falubeliekét - akiknek a természet hátsó terasznál kezdődik.

. 

...b) Nem találunk bizonyítékot az ÖSSZEESKÜVÉS-GYAKORLAT cím alatt lévő "több ezer évvel 
ezelőtt fogant terv" létezéséről. De találunk bizonyítékot a korai (Ke. 18. század) "Szemita" és 
Héber, a későbbi zsidók, világ-uralom "ideológiából-lett-vallásról." 

...c) Habár egyet értünk a szerző álláspontja lényegével a vallást illetően, kifogásoljuk több 
részleteit. Különösen zavaró a "Yotengrit" példája. Ez a példa egy feltételezett hiedelmek és és 
próféciák gyűjteménye amelyekről Máté Imre azt állítja hogy jellemzőek az ősmagyar vallásra. Ez 
a "vallás" azonban olyan hitet hirdet ami szöges ellentétben áll avval a tanítással amit maga a 
szerző - a közvetlenül előtte lévő nyilatkozatában - Jézus tanításának tekint, amely, a szerző 
szerint, nagyon közel áll az ősmagyar valláshoz. Pontosabban, "Yotengrit" azt tanítja, hogy Jézus 
zsidó volt, és hogy messiás ("megváltó" a zsidó "hit" egyik alapelve) minősége kizárólag az 
Ószövetséggel igazolható, míg Jézus szándékos erőfeszítéssel utasítja el ezt két állítást; 
tanítványa, Simon Magus (a kánaáni) diákjai pedig az Ószövetséget "a gonoszság birodalmából 
származó írásnak" hívják. Szerintünk a Magyar Erkölcs az Ószövetségi ideológiát undorítónak és 
visszataszítónak tekinti. Evvel az észrevétellel maga a szerző is értelemszerűen egyetért. További 
olvasás, részletes kutatási anyag a magyar vallást illetően - szemben a zsidó-krisztiánizmussal és 
bibliai és kreativitással -, valamint Jézus identitását illetően itt található meg [angolul]: 
http://www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/english- --angol/ak21 egy hat részből álló 
tanulmány a történelmi Jézus "The Scythian" [A Szkíta] címen.

Lásd: Jó, de nem kifogástalan, 2. rész 

Válasz 

eszterruzicska@freemail.hu
(Ruzicska Eszter, 2009.07.31 23:33) 

Kedves RaSu Tündéranya!
Személy szerint:KÖSZÖNLEK!



Szívesen hallanék többet tőled,erről a témáról! 

Válasz 

NYUSZIKA
(BORSH, 2009.07.31 19:01) 

Kedves nyusziii!
Nem is tudom, hogyan kezdjem.
Nyilván vannak megkérdőjelezhető állítások a fenti írásban, valószínűleg nincs a szerző birtokában 
a bölcsek-köve, de alapjaiban, fővonalaiban IGAZ. 
Még akkor is, ha egyes - a nemzeti összetartozástól, mint &#8222;tömjénfüsttől&#8221; irtózó -, 
hivatásos lejáratók, beszólók lazán lebutázzák az ilyen, és hasonló cikkeket. 
Javaslom &#8211; a kollégáidhoz hasonlatosan -, keress hitelesnek tűnő ellenérveket, és ezekkel 
felvértezve (magadévá téve) támadj.
Ugyanis, amit ez idáig produkáltál, még egy helyeslő biccentést sem ér a gazdáitok köreiben. 
Legalább told meg egy kis bunkózással, antiszemitázással, fasisztázással. 
No: Shalom 

Válasz 

www.rasu527.eoldal.hu
(RaSu TündérAnya, 2009.07.30 08:31) 

TÜNDÉRANYÁK- Üzenete Magyarországnak 2009-re

Magyarország a Tündérek különlegesen kiemelt oltalmazása alatt áll...

2009 a HANGOLÁS ÉVE...

Erre az esztendőre kiemelt mondandójuk: A legnagyobb tanulásaink a legnagyobb 
veszteségeinkkel járnak együtt...

2009 az Útelágazás éve... mind planetárisan, mind egyénileg, amerre most indulunk el, az 
meghatározza a 2012-ben elinduló rezgésszint-emelkedés alapértékét...

...szerte a világon rengetegen élnek naggggyon - nagggyon jól a Magyarok ötleteiből... különleges 
adottságunk van: a Szívünkből tudunk gondolkodni... a Világ ezt most tanulja... mi erre 
rendeltettünk... ez a dolgunk, a küldetésünk... amit Drunvalo Melchizedek leírt a Szív Szakrális 
Teréről, az belénk van kódolva... EZT A TÜNDÉR-ANYÁK MONDTÁK EL NEKEM!!! ... és 
évtizedek hosszú folyamatában megtanultam: IGAZ MINDEN SZAVUK... azt is tudom, hogy ezt az 
információt is rengetegen fel fogják majd használni, mint sajátjukat, és döngetik hozzá a mellüket... 
mint Csita... tapasztalatból beszélek aranyom... tapasztalatból... engem már ez sem érdekel... csak 
az, hogy minél több emberhez eljusson, hogy MAGYARNAK LENNI AJÁNDÉK!!! Keveseknek 
adatik meg... hát kérlek, hogy legyél már méltó ahhoz a rendeltetéshez, amelyre születtél...

...és most itt Magyarországon, 2009-ben el kell döntenünk, hogy elővesszük-e ősi örökségünket, a 
szívünkből gondolkodást, vagy a racionális, csak észből gondolkodást részesítjük-e előnyben...

Az év első negyedévében erőteljes aktiválás történik a Föld Anya Szívcsakrájában, erőteljesebbé 
válnak az energiák, melyek minden magyar ember szívcsakrájával összeköttetésben állnak... 
ennek hatására sokan nyomást éreznek mellkasuknál, esetenként szorító érzést, mely elmúltával 
forróságérzetnek adja át a helyét... vagyis: szícsakránk rezgése átáll teljességében a Föld Anya 
szívcsakrájának rezgésfrekvenciájára... a Hangolás Időszakát éljük át... és elkezdünk Felébredni, 
rádöbbeni, hogy mi a dolgunk... ez egy folyamat... egész évben zajlik... három lépcsőben megy 
végig, a negyedik negyedévre beáll a frekvenciamódosulás értéke...



Mindenki csak és kizárólag a saját menetében tudja felvenni az Energiákat, és ez -sem- 
versenyfutás... itt mindenki győz... az egész világra kihatása van, egyéni szinteken hangolódnak át 
az emberek frenvenciaszintjei...

Hatalmas segítséget kapunk ehhez -is- a Tündéranyáktól...

Rengetegen segítenek, Angyalok, Vezetők, Tanítók, csak akarnod és kérned kell az 
áthangolódáshoz a segítséget.

Ha még jön információ, akkor azonnal írom... Neked...

Szeretettel ölellek: RaSu ŐsMagyar ÖregTündér... 

Válasz 

nyusziiii@gmail.com
(eznagyonga'z, 2009.07.29 18:29) 

még hogy a kötelezők kötelezője...pff.
elvakult,agresszív,pesszimista,rasszista,BUTA. 

Válasz 

sandor.sebesi@gmail.com
(Sebesi Sándor, 2009.07.26 21:01) 

Mindenkinek!
Olvassátok el Dr. Drábik János könyveit, pl.: "Uzsoracivilizáció II.kötet"
A fenti összefoglalást részletesebben Drábik Úr könyveiben lehet olvasni. Ő a SZER egyik 
osztályvezetőjeként rendkívüli alapossággal írta meg könyveit.
Üdv: Sándor 

Válasz 

Sokatmondó!
(Zsolt, 2009.07.25 19:46) 

Lenyűgöző összeállítás! Megdöbbentő adatok! Mindenesetre ezeket elolvasván nem ülhetünk 
tétlenül, tovább végezve a megszokott mindennapunkat. Feladatunk van!
Üdvözletem! 

Válasz 

Ébredés
(TT77, 2009.07.25 12:42) 

Itt egy hasonlóan nagyon jó összeállítás, a Kárpát-medencét még jobban részletezve:

http://dalzso.freeblog.hu/categories/Karpat-medence_a_foldi_paradicsomkert/ 

Válasz 

Ez fantasztikus!
(Fitz, 2009.07.23 12:14) 

Szenzációs összefoglalás! Legmélyebb tiszteletem annak, aki ilyen korrektül összeszedte. Ez a 
legteljesebb legalaposabb helyzetelemzés, amit eddig olvastam. Elképesztően értékes írás, a 
kötelezők kötelezője!!! 



Válasz 


	a föld
	gazdapiac@gmail.com
	Kakas Mártonnak
	Angol verzió...
	Angol verzió?
	okolonia@gmail.com
	Vesszőparipák
	lilisite@t-online.hu
	okolonia@gmail.com
	Jó, de nem kifogástalan, 2. rész
	Jó, de nem kifogástalan, 1. rész
	eszterruzicska@freemail.hu
	NYUSZIKA
	www.rasu527.eoldal.hu
	nyusziiii@gmail.com
	sandor.sebesi@gmail.com
	Sokatmondó!
	Ébredés
	Ez fantasztikus!

