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Idézet Domokos László a Szellem élete című könyvből-Elgondolkozásra-1-rész

„Boldogok, akik sírnak, mert ők megvígasztaltatnak". (Máté 5: 4) Ennek a könyvnek a lapjairól az 
élő igazság erejével kell előtörnie annak a titkos értelmű, mélységesen megrendítő 
megismerésnek, hogy az élet megértésének kulcsát csak a lélek nagy vívódásai, te¬hát a földi 
szenvedések adhatják az ember kezébe. Ezért boldogok azok, akik sírnak, mert a könny fájdalma 
oda vezeti őket, ahová a hűvös fölénnyel élő értelmi lények soha nem juthatnak el: ők 
megvigasztaltatnak. S ha a sokat élt embereknek ezzel az agg bölcsességével végigtekintünk a mi 
megtiport hazánkon, a darabokra tépett, kicsiny Magyarországon, azt kell hinnünk, hogy itt csupa 
boldog ember él, mert sehol annyi keserű könnyet nem hullattak, mint ezen a szerencsétlen, kis 
földdarabon.
Mindenkor voltak a Föld felületén pontok, amelyeken a kar¬mák rendszerint össze szoktak 
sűrűsödni. Küzdelmes életet élő, egyedül álló szellemcsoportok éltek ezeken a helyeken és a nagy 
világszínpad minden tájáról ide özönlöttek azok a fejlődni vágyó, magasra törekvő 
szellemegyéniségek, akik vállalták a nagy meg¬próbáltatások kockázatát, mert egyenesen törtek 
Isten felé. A történelem két ilyen vér áztatott küzdőteret ismer: a lengyelek és a magyarok 
országának területét.
A mongol szellemcsaládnak abban a töredékében, amely a tizedik században magas szellemi 
vezetők irányítása mellett nyugatra vándorolt új hazát keresni, egy ezredévvel ezelőtt már felébredt 
hivatásának eleven megérzése. Az angyalok seregében, mely útját mutatta a csillagos égen, volt 
egy hófehér, szelíd ragyogású szellem: Mária az, a boldog anya, áldott az asszonyok között. 
Má¬ria néhány évvel Krisztus földi halála után átment a másik létfor¬mába és egy ideig a Nap 
szférájában élt, ahol pihent és szíve teljes odaadásával szolgálta az Örök Király dicsőségét. De 
lelkében néha felzsongtak az emlékek és felhőként szállt át rajta a Föld fiainak szenvedése. Mária 
sajnálta és szerette egykori embertestvéreit, és tiszta szívében vágy támadt, hogy őket tovább is 
segíthesse. Újból visszatért tehát a Föld szférájába és kiválasztott magának egy népet, amely 
akkor még Lebédia sivatagjain kereste földi rendeltetésének rejtett értelmét. Ez a nép források 
mellett fehér lovat áldozott a tűz istenének és harcos szellemmel ment eléje minden 
veszedelemnek, mintha megsejtette volna, hogy Isten bölcs rendelése szerint edzenie kell magát 
még nagyobb gyötrelmek elszenvedésére.
A magyarok megérezték, hogy a hófehér angyalszellem, aki minden szülőanyának is védőszelleme 
ezen a Földön, velük van s lelkéből melegséget sugároz le reájuk. Még pogányok voltak, amikor 
szívükben kivirágzott a Boldogasszony kultusza: gyöngéd gyermeki ragaszkodás egy tiszta, 
láthatatlan lényhez, olyan sejtelemszerű, halk megérzés emléke, amelyhez hasonlót a világ 
egyetlen népénél sem találunk. Mária vezette védettjeit a keresztfa árnyékába, ő tanította meg a 
keményszívű harcosokat az evangélium mély igazságainak átérzésére s ezért lett ez az ország, 
ama finoman megcsendülő lelki harangszó zengésének örök emlékére Regnum Marianum, ezért 
hangzik fel még ma is oly sok szívben a lágy csengésű, zsolozsmás ének: Boldogasszony-anyánk, 
régi nagy patrónánk!...

Válasz 
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Domokos László-A szellem élete-idézet-2.-rész

Mégis, ha abból a kiegyenlítő távlatból nézzük a dolgokat és eseményeket, amely az emberi 
történések nagy belső igazságainak és szellemi tartalmának meglátásához szükséges, akkor 
megérthet¬jük, hogy a magyar élet tragikus összeomlása láncszem ahhoz a dicsőséges, 
csodálatos hídhoz, mely a régi világ romjai felett egy új, boldogító korszak hajnalpirkadásába ível.
A könnynek és vérnek ebből az özönéből fog kisarjadni az új embertípus, a lélek és szív embere, ki 
ismeri az eltiportság mély megalázottságát és tud szeretettel közeledni a vágyakozó lelkek felé. 



Nem hiába él itt napjainkban, a mi soraink között, a szellemi előhaladásnak minden számottevő 
előharcosa, aki egykor a Gréve-piac guillotinján vérét hullatta az emberiség szent eszményeiért; 
nem cél nélkül való, hogy oly sok, sugárzó, bátor és erős akaratú szellem rejtőzik ma ismeretlenül 
és névtelenül a magyar nép alsó rétegeiben: mi tudjuk, mert lelkünkben érezzük, hogy az emberi 
gyarlóság által teremtett kényszerhelyzet átka egykor le fog hul¬lani nemzetünk testéről, s a 
szenvedésben megtisztult Magyaror¬szág kiindulópontja lesz annak a szellemi mozgalomnak, 
mely századunk irányító eszméit az emberséges szív meleg sugárzásával fogja áthatni...
Ennek a szent hivatásnak azonban ára van. Aki nagy feladat teljesítésére elhivatott, azt Isten 
súlyosan megpróbálja. Boldog, aki milliók eljövendő boldogságáért szenvedhet és mi reánk, 
magya¬rokra, nemcsak nemzeti voltunkban, hanem külön-külön való, je¬lentéktelen egyéni 
kicsinységünkben is nagyon ránk illenek Pál apostol szavai:
„Mindenütt nyomorgattatunk, de nem szoríttatunk meg; kételkedünk, de mindenestül nem esünk 
kétségbe. Háborúsá¬got szenvedünk, de abban el nem hagyatunk; megaláztatunk, de abban el 
nem veszünk. Mert mi, kik élünk, mindenkor a Jézusért halálra adatunk, hogy a Jézusnak élete is 
megesmér-tessék a mi halandó testünkben". (II. Kor. 4: 8-9, 11) Valóban: százezrek és milliók 
néma ajakkal járják ma a magyar Golgota útját, hogy életük tragikus borulatával megbizonyítsák 
Krisztushoz való tartozásukat és kicsiben átéljék az ő szenvedé¬seit. Szeretném minden magyar 
testvérem sajgó sebére rászorítani a kezemet és halkan belesugározni a nyugtalanul verdeső, 
szegény szívekbe: Nem vigadni jöttél erre a földdarabra, édes vérem, ha¬nem szenvedni, vért 
verejtékezni, könnyet törölni és egy szebb jö¬vőért némán, ismeretlenül, elfeledten meghalni!... 
Mindenki csak egy porszemet adjon az álompalotához, mindenkiből csak egyetlen szeretetsugár 
lángja omoljon ki a többire! A névtelen hősök, si-kertelen vergődések, halk és könnyes 
ellobbanások országa ez, melyről keserűen dalolja a költő:
„Sósabbak itt a könnyek s a sóhajok is mások. Ezerszer messiások a magyar messiások!" (Ady)
Elmúlik majd ez a nehéz életünk és haló porunkból, vérünk elomló cseppjeiből egykoron kisarjad a 
szellem szabadságának drága virá¬ga: ez a mi legszebb álmunk és eszményünk, amelyért 
sohasem szűnünk meg dolgozni, remélni és imádkozni.

3.

Válasz 

Arvisura - nem
(Gyula, 2011.09.12 14:18) 

Felettébb érdekelt engem is az Arvisura, főként olyan vonatkozásban, hogy igaz-e. Kerestem 
benne egy ellenőrizhető részt: A delfineket szerinte idegen bolygóról hozták néhány tíz-ezer éve. 
Nos, a számtalan delfin és cet faj közül egy sem lóg ki, mind szerves földi fejlődés része és több 
tíz-MILLÓ évre visszakövethető a fejlődésük.
Vagyis az Arvisura nem mondott ezügyben igazat. Akkor pedig nem több, mint egy sci-fi írás. 

Válasz 

István király előtt 24 ezer évvel
(Ég és Föld, 2011.09.11 15:37) 

http://apokrifirasok.network.hu/blog/apokrif-irasok-hirei/misztikus-vonatkozasok-foldonkivuliek-i 

Válasz 

gyalázat
(Gyula, 2011.09.10 09:00) 

GYALÁZAT! 

Válasz 



scarsdale NY
(Laszlo Osvath, 2011.09.08 15:41) 

Sze'gyen ilyet olvasni!!!!
Annak aki oesszeirta a sok hamissa'got nem suelt ki a szeme???Ennyi badarsa'g/ " csusztata's"
E's aki nem is tud arrol hogy magyarok le'teznek!!!tova'bb adja a toebbi sok huelye'nek aki me'g 
kevesebbet tud !!
A korma'ny ke'ne koezbe szoljon !hacsak valaki onnan nem hagyta jova'!! 

Válasz 

Szekszárd, Ady E. u. 7 sz.
(Rochi László, 2011.09.07 10:20) 

Szégyenletes "hazaárulás" valóban mind az amit a szerző nem teljességel ugyan, de nagyon 
világosan górcső alá vesz.

Mikor lesz végre vége az öngyalázásnak és mikor lesznek gyönyörű parlamentünkben igaz 
államférfiak???? 

Válasz 

datakoma@freemail.hu
(xyz, 2011.09.07 08:53) 

Ez a Eu/s kiadvány stigma. Mutatja, hogy jelen van a kultúrális hatalmi felépítményben a 
nemzetellenes, jól körülhatárolható erő, amely régi hagyományaihoz hűen, mindig idegen 
érdekeket szolgált. Itt kell megemlíteni Kertész Ákos magyarfób minapi förmedvényét, amely 
kimeríti a nemzetgyalázás tényét. Az őspatkány mérgezi életterünket, mert nem kevesebbet akar, 
mint elfoglalni országunkat. Az Őspatkány szidó szindikátus pusztító működése ez, kórmányzati 
segítséggel. 

Válasz 
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