még egy kis segitség
(>Zoli<, 2010.02.14 13:12)
"... "ALEXIAS" c. munkája, amelyben a bizánci udvart nagyon jól ismerő írónő tájékoztatást ad
császári apjáról. Ugyanakkar azt is elmondja, hogy a bizánci udvar háromféle koronát ismer.
A szebasztokrator (vagyis a másodcsászár) és a Cézár boltozat nélküli, kerek koronát viselhet
csak mert ők az Imperatornak alárendeltjei.
A szebasztokrator és a Cézár koronájának neve:
STEPHANOS, vagyis ugyanaz, mint I. Istvánnak adott keresztnév. Így:
Szent STEPHANOS ... jelenthet SZENT KORONÁT is és SZENT ISTVÁNT is a magyar nyelv
szerint. "
Válasz
(Hunicillin, 2010.02.12 23:01)
Nagyon jó információkat sorakoztattál fel, Zoli bátya, főleg a vérszerződés pontjai fontosak.
Mondjunk nem értem, miért istván királyUNK-ról beszélsz, hiszen az a tömeg-, testvér- és
orvgyilkos görény
1. Soha nem volt a magyarok királya,
2. Saját maga fosztotta meg magát a magyarságtól, többszörösen: a vérszerződés
megtagadásával, ősei hitének megtagadásával, és a szakrális királyeszme megtagadásával,
3. Még a halált sem merte vállalni, inkább a repedtsarkúja utasítására hajtott végre vagy
"legalizált" (persze semilyen joga nem volt) olyan cselekedeteket, amitől még edzett csekisták is
elpirultak volna.
Ténykedése ellenére is kisebb csoda, hogy az életképes magyar gént nem voltak képesek
megsemmisíteni, egészen napjainkig.
Egy darab szart akármilyen magas pózna tetejére tesznek, az csak egy darab fekália marad. Ezt
az embernek is alig nevezhető férget fiataljaink elé állítani példaképül, ráadásul megpróbálni
megvédeni, minimum hazaárulás.
Nem kell Wass Albertig vagy Szálasiig menni, akiknek a körmük feketéjével nem ér fel az a
nyomorult antikrisztus, mert bármelyik magyar szabadságharcos közelebb van Istenhez, mint az a
hitvány parazita. Biztos vagyok benne, hogy lelke évezredekig fog pokoli tűzben érni a
tevékenysége miatt.
A MAGYAROK Istenre emeljék a szemüket, ne az ilyen férgekre, akik megpróbálták eltakarni a
Napot előlünk. Ámen!
Válasz
rocker.44@hotmail.com
(rocker.44@hotmail.com, 2010.02.12 10:10)
Nem volt itt semmiféle idegen honfoglalás. Még csak német-római császárság se volt. Elég nagy
kavarodás volt nyugat európában akkoriban.
Magyarország az első állam, ország. Szilárd alapokkal hittel, törvényekkel.
Ahhoz képest hogy Istvánt így megtérítették a nálánál "hatalmasabbak" még a leszármazottai is

alapítottak államokat. És mint tudjuk a magyarok ehhez értenek a legjobban országokat felemelni
csinálni kábé úgy azóta mióta az isten megteremtette Ádámot.
Szent Margit István unokája Skóciát.
Portugáliát Imre.
Portugáliai Szent Erzsébet Árpádházi leszármazott...
Bizánci egyház legnagyobb női szentje Piroska, Szent László lánya.
Ahhoz képest h max 100 éve tértünk át a judeora máris annyi szentünk van mint a nem tudom mi.
Szerintem fordítva történt inkább és mi térítettünk. Az apostol király feladata ez. És aposotolokat
nem szoktak megtéríteni.
Márpedig ha tetszik ha nem Szent István is apostol király volt. És jogos trón örökös.
Nem mellesleg nem véletlenül lett első király. Sok első királyunk van ha belegondolsz.
Nimród a magyarok és a világ első királya.
Jézus király.
Atilla király.
Csaba királyfi.
Aztán Istvánig mindenki vezérnek van említve.
És Istvánnak abban volt szerepe h beteljesítse a Jézusi életet. Hisz Jézust is keresztre feszítették.
Mint ahogy most ti keresztre feszítitek Istvánt és nem látjátok hogy ugyan az megy most.
Szent Lászlót senki se bántja de hisz ugyan azt az utat járja tovább amit István alakított. S
mindenki más ugyan azon az úton járt Mátyásig bezárólag amit István alakított. Senki sem hozta
vissza azt amit István "elvett" tőlünk.
Bár csak azt nem látjátok h azért nem lett "visszahozva" mert valójában mindig is itt volt. Mert
István semmit nem vett el.
Most mind Barabbást kiáltotok. Bár tudjátok h a Bar abba as Fényes Atya fiát jelent.
Szóval ezzel azt akarom mondani h jót akartok csak rossz szavakkal.
A magyarok István után is sokat adtak a világnak és senki sem köszönte meg nekik. De nem is
kell. A nép maga krisztusi a legnagyobb önfeláldozó.
Sokszor lehettünk volna a világ urai mint Atilla. De sajnos abból nem tanultak.
Pl Rómánál a vatikántól fordult vissza atilla.
Ezért is lett a hely neve V-Ati-kán egy szent hely.
Atillának és Budának angyalok jelentek meg. Van is róla egy festmény amint ők ketten felnéznek a
seregek meg nem látják az angyalokat.
Az élet szentségének védelme.
Ez a tanulság a magyarok történetéből. Mindig többet adj másnak, többet tégy másért mint
amennyit magadért.
Válasz
idézetek
(>Zoli<, 2010.02.11 18:03)

Idézetek melyek talán segitenek a válaszokban
"Az Árpád-dinasztia királyeszméjében (1. Istvánig) a királyeszmét hivatás tudatnak nevezhetjük,
ahol az "Ég- Fia", a magyarok uralkodója, szakrális mivoltánál fogva egyben "papkirály" is. Az "ÉGI
KIRÁLY", az Igazságos Isten földi helytartója, és a KÖZAKARAT végrehajtója.
" A nyugat-római "királyeszme" szerint a német-római császár tekintélye "isteni" és egy
hierarchikus tagozódású államszervezet által érvényesíti korlátlan hatalmát. Tehát nem a
KÖZAKARAT a döntő, hanem a mindenkori császár személyes elhatározása szerinti
parancsuralom szabja meg az alattvalók életlehetőségét.
" Ezzel az "idegen honfoglalással" egy új "királyeszme" keletkezett Magyarországon, és ennek első
képviselője I. István királyunk volt. Ennek az új "királyeszmének" kialakításában nagy szerepe volt
az "emberöléstől sem visszariadó" Adelhaidnek, István. mostohaanyjának. Nem tudjuk István apját
"Geyzát" okolni a történtekért, mert a nyugati kútfők úgy írják, hogy Adelhaid a "férje felett is
uralkodik".
A serdülő korban lévő VAJK-ISTVÁNNAK, akkor, amidőn felvette a judai alapú római
kereszténységet, és az Ószövetségben előírt zsidó, királyi rítus szerint lett a magyarok királyává
olajjal "felkenve", mint ahogyan azt nagyszerűen leírja Dümmerth említett könyvének: "A
királyavatás és szimbolikája" c. fejezetében meg kellett tagadnia a Turul Eredet-mondai
származását, és meg kellett tagadnia azt, hogy ősapja "Álmos" az "ég fia" volt.
Meg kellett tagadnia a szakrális királyeszmét.
Meg kellett tagadnia a magyar uralkodó "papkirályi" kötelességeit és hivatástudatát, és át kellett
adni népének Lelkét a római pápa akaratától függő idegen papságnak.
(ezért szorossan idetartozik a vérszerzödés különössen az ötödik pontja is. >Zoli<)
Vérszerzödés:
1. hogy míg életök tart, mind maguknak, mind maradékaiknak vezére mindig Álmos
nemzetségéből legyen;
2. valami jót munkájokkal szerezhetnek, abból közülük senki se legyen kizárva;
3. hogy azokat a fejedelmi személyeket, kik Álmost szabad akaratukból választották urukká, se
maguk, se fiaikat sohase rekesszék ki a vezér tanácsából és az ország tisztjéből;
4. hogyha utódaik közül valaki hűtelen lenne a vezér személye iránt, a vétkesnek vérét ontsák,
miként az ő vérük omlott abban az esküben, melyet Álmos vezérnek tettek;
5. hogyha valaki Álmos és a többi fejedelmi személyek utódaiból esküjök állapotát meg akarná
szegni, átok alá legyen vetve mindörökké.
Válasz
rocker.44@hotmail.com
(rocker.44@hotmail.com, 2010.02.09 12:05)
Hunicilin most nem azért a 2 fillérért de hogy a francba jött volna Koppány hatalomra Géza után
mikor Gézának István volt a fia! Mint ahogy Bendegúznak Atilla volt a fia Álmosnak Árpád volt a fia.
Koppány nem Géza király fia volt! Mindig az utód volt a trón örökös! Nem tudom minek
hazaárulózni mindig szerencsétlen Istvánt.
Gondolj már bele Lél és Bulcsú a két nagy vezér elmentek megküzdeni a nyugatról jövő veszéllyel
a többi vezért meg nem érdekelte h oda mennek. Mi lett a vége?? Megölték tőrbe csalták Lélt és
Bulcsút is. Valakinek össze kellett rántania az országot egységesíteni.

Meg egyébként is volt magyarország területén már 3-4. században volt vagy 900 kolostor.
Keresztény kolostor. Nem vett fel semmiféle más vallást István!
Max becsapta a nyugatiakat! De semmi extra a Pápa nem parancsolt nekünk soha se a nyugat.
Csak mikor bejöttek a Habsburgok meg a törökök lerombolták a pálos kolostorainkat akkor tört
meg az ország. Aztán persze újra vissza állították a régi kolostorokat Mária Nosztra
Piliszentmárton stb...
Még amerikába is először a pálosokat vitte Izabella királyné (Árpádházi Spanyol királyné)h ők
terjesszék el a vallást. Ennyivel előre valóbb volt a magyar vallás még külföldön is mint a római
kaotikus. Csak aztán mentek a zsidókeresztények is amcsiba és a pálosok hiába védték az
indiánokat a zsidók erősebbek voltak. A pálosok meg szokás szerint elvonultak barlangokba ahol
azóta is magyar ROVÁS jelek vannak! és ez 1492 után egy másik földrészen!
Hogy pusztult volna már ki a rovásírás meg a magyar hit ha egyszer még a Spanyolok is inkább
azt vallották mint a másikat és először tényleg paradicsomot akartak teremteni.
Sőt amikor portugália és spanyolroszág összeveszett a Pálosok határozták meg h ki melyik felén
lesz dél amerikának. Ekkora ereje volt akkor még a magyar hitnek.
Szeretettel
Nándi
Válasz
ygyulának
(boncsa, 2010.02.08 10:03)
Tudnál nekem több információt adni erről a Vár-ról?
Válasz
Sok rizsa helyett
(Hunicillin, 2010.02.07 12:46)
Álljon itt a családfa Noétól a gennyláda hazaáruló istván apjáig:
1. Noé 2. Ham 3. Chus 4. Nimroth 5. Hunor 6. Bor 7. Dama 8. Keleed 9. Keure 10. Kear 11. Beller
12. Radar 13. Othmar 14. Farkas 15. Bondofard 16. Buken 17. Csanad 18. Rudli 19. Bejtur 20.
Mike 21. Miske 22. Ompud 23.Kulcje 24. Leuente 25.Leel 26. Zamur 27. Zambur 28. Bolug 29.
Bocju 30. Zoltan 31. Berend 32. Kadicja 33 Opos 34. Ethei 35. Sjemein 36. Turda 37. Bendeguz
38. Atila 39. Chaba 40. Ed 41. Vgec 42. Eleud 43. Almos 44. Arpad 45. Zoltan 46. Toxus 47. Geijz.
Árpádról pedig azért nem árt tudni, hogy hol született: "Kiev"-ben. Mégpedig Álmos fiaként 840ben. Ezek szerint, akkor meddig is értek határaink?
Más: ahhoz, hogy István király legyen, többszöri gyilkosságot kellet elkövetnie. Először megölte,
megölette apja testvérét Gyulát, majd pedig a királyságra jogosult Koppányt. Milyen királyság az,
amely a testvérek vérében születik? Ehhez egy valami kellett. Áruló. Ennek az árulónak pedig nem
más a neve, mint a római katolikus István király. Akkoriban egy ugyanolyan "nemzet"beli pápa volt
uralmon, mint akinek TRIANON-t köszönhetjük. Neve Gerbert. Igaz XII. Pius néven. Az ősei Jézus
urunk gyilkosai.
Válasz

gyulayoyo
(ygyula - 2009. 08. 26. 14:29)
Van egy mítosz, amely szerint: Irán (nem Perzsia) területén kataklizma eljövetelét észlelték s

parancsot kapott egyikük hogy építsen egy VÁRAT (így vár), aban gyűjtse össze (itt enem
részletezem, mert hasonló a Nóé-bárkája történetéhez)... Majt fülemnek héthatárként hangzó
parancs következik, amilyen messziről a vizet kell összegyűjteni. Héthatár szót mint, távolság-,
terület-jelölőt csak a magyarban ismerem (van még a románban a spre şapte zări kifejezés, de ez
ott tulajdonképpen irányt jelez). A várnak elég részletes a leírása, ami piramis konstrukciót enged
következtetni. Mesterséges belső világítással, ami nem viaszgyertyát jelent (szerintem). Na hát a
bárkát az ararát hegyén vélték felfedezni, ám helyzetszerűbb a vár a hegytetőn. Szóval van hol
keresgélni.
_____________________________________________________________________
Tóth Bélának
(hunicillin - 2009. 08. 25. 16:29)
Jó lenne megmaradni a tények talaján. Hol olvastál ilyet, hogy a magyarok kiválasztottnak hiszik
magukat? Idézd kérlek!
Vannak igazságok, melyek fontosabbak - egy magyarnak - mint a napi megélhetés. Múltunk egy
ilyen igazság.
Isten létezésében sokan "hisznek". Mégis, hányan cselekszik közülök a hitüket? Történelmünket
kutatók cselekvő emberek, becsüljük meg értékes munkájukat.
_____________________________________________________________________
bela.toth@citromail.hu
(Tóth Béla - 2009. 08. 24. 10:59)
Minden nép azt gondolja, hogy ő a kiválasztott!!
És ha azt vesszük alapjául, hogy két embertől(Ádám és Éva) származik az emberiség akkor azt is
mondhatjuk, hogy akárki állíthat ilyet mert lehet rokoni szálakat találni minden ember között!!
Végül is nem ez a lényeg, hanem hogy hisszük Isten létezését. Akár Allah, akár Krisztus, akár
Buddha, akár Nap néven...
_____________________________________________________________________
Kristóf tér 8
(Kántor János - 2009. 07. 25. 12:58)
Mészáro László ha olvasna a boszniai piramisokban talált rovás írásokról, akkor talán a kétkedése
is elmúlna.De ajánlom még figyelmébe a ,,magyar gén"-ről megjelenő, publikációkat, akkor talán
elgondolkodik.
_____________________________________________________________________
lajos.melczer@gmail.com
(Melczer Lajos - 2009. 04. 30. 13:31)
Lenyűgöző volt olvasni e sorokat, köszönöm Önnek. Várom a fent rövidre fogott részek bővebb
leírását. Tisztelettel: ML.
Ui.Kedves... "Naneeee" alias "Mészáro László"! Kérdezem: miért olvasta el?
_____________________________________________________________________
Naneeee
(Mészáro László - 2009. 04. 17. 14:21)

ez egy hihetetlen buta zagyvaság
_____________________________________________________________________
Cegléd, Kossuth F. u.19.
(Kajári Gergő - 2009. 01. 29. 20:29)
Jézus keresztrefeszítését követő életének alátámasztásául lásd:
http://www.wolflodge.org/sananda/lost-years-of-jesus.htm; http://ramsss.com/christian/jesuschrist/lived_in_india.htm; http://www.atmajyoti.org/spirwrit-the_christ_of_india.asp
_____________________________________________________________________

