emígyen
(Petivitez, 2009.12.18 10:02)
HÉT JAVALLAT, KILENC TILALOM!
van TARTÁSom (ESZmém, HITem, TUDásom, Istenem,ŐSTANom), melyért KIÁLLok!
SZERetetem és KIméletetem az ÉG minden TEREMTményét,
a vágni való barmot, az elejtendő vadat és a más által sanyargatottat is.
OLTalmazom az oltalmam alá futót!
vannak ÜNNEPNAPJAim, melyeken Istenekre és ŐSŐkre
emlékezem, meg magamba szállok elmélkedni a világfolyásán.
vannak GYÁSZNAPJAim.
nem VISZem magammal SÍRba TUDományom!
GONDom VAN HÁZam, HAZAm NÉPére, ATYAFIságomra, cselédségemre, KÖZJOGIEGY
üttJÁRÓságaimra.
minden KÖZre melynek tagja vagyok.
EGÉSZségre TÖREKEdem.
nem GYÍLkolok.
nem GYÚJtogatok.
nem ERŐsködöm mi'haszna(nem erőszakoskodom).
nem HAZUGdozom!
nem SZERetetkezem HASZONlesésből.
nem VENDÉGeskedem HÍVatlan.
nem VETek ELLENkezést SZERetetŐk, HÁZasTÁRSŐk közé sem HAZUG SZÓval, sem bajt
keverő IGAZMONDdással.
nem KÍVánom és el sem FOGADom zálogul, fizetségül,
SENEM felem (felebarátom, üzlettársam) HÁZAStársam, szeretőjét, gyermekét,
igavonó barmát, fegyverét,
egyetlen hajlékát, ..létszűke földjét! (az ÉLET SZŰKségét; még JELZÁLOGJOGként SENEM)
nem SANYARgatom a KÉNYELEMemre KERÜLtet. (a nekem KISZOLGÁLtatottat, a tőlem
FÜGGésben LÉVŐt)

A vallásomról
(Petivitez, 2009.12.18 08:29)
ŐSÖK ránk hagyott IGÁJA pedig ez:
HÉT JAVALLAT, KILENC TILALOM!
LEGYEN TARTÁSOD (eszméd, istened), melyért kiállsz!
SZERESD ÉS KÍMÉLD az ég minden teremtményét,
a vágni való barmot, az elejtendő vadat is.
OLTALMAZD az oltalmad alá futót!
LEGYENEK ÜNNEPNAPJAID, melyeken istenekre és ősökre

emlékezel, meg magadba szállsz elmélkedni a világfolyásán.
NE VIDD magaddal SÍRBA tudományodat!
GONDOD LEGYEN házad népére, atyafiságodra, cselédségedre,
minden KÖZre melynek tagja vagy.
TÖREKEDJ BÉKÉRE!
NE GYILKOLJ!
NE GYÚJTOGASS!
NE ERŐSKÖDJ! (Ne erőszakoskodj!)
NE HAZUDJ!
NE szeretkezz HASZONLESÉSBŐL!
NE Vendégeskedj HÍVATLANUL!
NE VESS ELLENKEZÉST szeretők, házastársak közé
se hazug szóval, se bajt keverő igazmondással!
NE KÍVÁND és el se fogadd zálogul, fizetségül,
feled (felebarátod, üzlettársad) házastársát, szeretőjét, gyerekét,
igavonó barmát, fegyverét,
egyetlen hajlékát, ..létszűke földjét! (az élet minimumát &#8211; még jelzálogjogként se)
NE SANYARGASD a kényedre kerültet! (a neked kiszolgáltatottat, a tőled függésben lévőt)
HÉT JAVALLAT, KILENC TILALOM!
Mindvalahány még apróbbra váltható."
Magyarországért, nemzetünk megmaradásáért
AZ EGRI VITÉZLŐ OSKOLA által megfogalmazott 12 alapelv:
1. Élj tudatosan, törekedj a tisztességre! Ne tűrd el a megalázást!
2. Mondd ki a véleményed! Kerüld a hazugságot és a hazug embereket!
3. Gondosan válogasd meg, mit olvasol, mit nézel, mit hallgatsz!
Az újságok, a tv és rádióadások többsége silány szellemi szemét.
4. Vásárolj tudatosan! Keresd a magyar árut! Támogasd a hazai termelőket!
5. Vásárolj közvetlenül a termelőtől! A vásárló és a termelő közti közvetlen kapcsolat a legjobb
garancia.
6. Kerüld a multikat, a bankokat és a biztosítókat! Az ő hasznuk csak a külföldet gazdagítja, minket
ugyanilyen mértékben szegényít. Soha ne vásárolj hitelre!
7. Törekedj az egészséges életre! Mozogj sokat, ne dohányozz, alkoholt, kávét mértékkel fogyassz!
Kerüld a drogokat! Orvoshoz és patikába járni a legnagyobb pazarlás.
8. Ne autózz és ne telefonálj feleslegesen! Járj többet gyalog, kerékpárral, tartsd személyesen a
kapcsolatokat!
9. Kíméld a környezetedet minden szinten és formában!
10. Nyaralj itthon! Magyarország gyönyörű, és még szebb lehet, ha az itthon elköltött forintjaid
gyarapítják.
11. Élj hittel, de kerüld a hiteltelen szektákat! Ezek jobbára a pénzedre fenik a fogukat.
12. Járj elöl jó példával! Tájékozódj, tanulj, gondolkozz és taníts!

A vallásomról
(Petivitez, 2009.12.18 08:28)
eddig a Vitézlő Iskola alapelvei, és néhány kiegészítés:
13. Becsüld meg magyar nyelvünket, a külföldről jött szavakat lehetőleg magyar szavakkal
helyettesítsd! Kerüld a szlenget, ne silányítsd gyönyörű ősnyelvünket!
14. Törekedj arra, hogy megismerd igaz múltunkat, történelmünket, hagyományunkat, ne hidd el a ránk
erőltetett hazugságokat!
Nézz utána az igazságnak, tájékozódj! Csak annak a nemzetnek van jövője, aki ismeri igaz múltját.
15. Ápold hagyományunkat, éld népszokásainkat! Ismerd meg meséinket, népdalainkat, mondáinkat,
magyar szellemi kincseinket, gyökereinket! Ismertesd meg ezeket másokkal is! Az a fa él, amelyiknek
van gyökere.
16. Ne hagyd, hogy ünnepeinket elsilányítsák, tartsd ezeket a magyar hagyománynak megfelelően! Tudj
ünnepelni, ismerd az ünnep lényegét!
17. Ezen alapelvek szerint neveld gyermekeidet, unokáidat, a rád bízottakat! Ismertesd meg ezeket
ismerőseiddel is!

Gyönyörű
(Fitz, 2009.12.17 12:24)
Ez nagyon szép.
Isten áldd meg a magyart!
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(Borza Zoltán, 2009.12.17 10:26)
Nagyon szépen van megfogalmazva egy minden normális ember
számára elfogadható magatartási,erkölcsi minimum.
Érdemes lenne sok közösségbe ezt eljuttatni.
Áldás Mindnyájunkra és munkánkra: Borza Zoltán

