sandor.janos@eloszto.hu
(Sándor János, 2010.11.12 10:13)
Tisztelt Tasi Sándor Úr!
Tiszta szívemből gratulálok az okfejtéséhez! Ha megengedi én is felhasználnám szerény kutatásaimban
az Ön felfedezését. Fantasztikus!!!
(SZEMÉRMES és SZEMÉRMETLEN)
Egy fantasztikus könyvet tartottam minap a kezemben. Egy 1801ben írt numizmatikai szakkönyvet.
Ebben két csodálatos Attila érme elő és hátlapja volt benne. Sajnos nem engedték megvenni és
dokumentálni. Amikor megtudták, hogy a magyarságkutatás egyik szakirányával foglalkozom...

gujastasis@freemail.hu
(Tasi Sándor, 2010.11.12 09:43)
Volt szerencsém meghallgatni egy előadást a halotti lepelről.Az előadást egy plébános szervezte előadó
az Olasz Tudumányos Akadémia magyar származású tagja, lepelkutató.
A lepelről elmondta, amit eddig is tudtunk, viszont hallgatott a leplen is látható pénzérmékről. Amikor
ezt szóvá tettem, elmodta, valóban kifelejtette, szerintem szándékosan, mivel azidőtájt a zsidók nem igy
temetkeztek. Ezt viszont némi vita után elismerte. Ezután felhívtam a professzor úr és a hallgatóság
figyelmét két magyar szóra:SZEMÉRMES és SZEMÉRMETLEN. Professzor úr elmodta, hogy erre
nem gondolt, de kutatásai során figyelembe fogja venni.
Ezek után nem csodálkozom, hogy a katolikus klérus nem foglal állást a lepellel kapcsolatban. Mert
akkor elismerné, hogy a judaizmusnak a krisztusi kereszténységhez nincs köze !
Üdvözlettel: T.S.

Ajánlom mert érdekes !
(mjjbaba, 2010.11.11 08:48)
Olvassátok és csodálkozzatok:
http://gagbibabca.blogspot.com/2008/08/bunyevczzsuzsalehulltitokleple.html

BAJA
(Anna, 2010.11.10 09:13)
En csak azt nem ertem,hogy az EGYHAZAK miert nem
merik felvallalni ennek a kerdesnek a tisztazasat?

Tudományos vizsgálatok
(>Zoli<, 2010.11.09 18:54)
Tudományos vizsgálatok
Egy kis segítség Magyar ORSnak.
Tanulni sosem késő de kutatni sem. idézet Bunyevácz Zsuzsa: Lehull a titok leple tanulmányból:
"Hamarosan bebizonyították, hogy emberi, AB vércsoportú vérfoltok találhatók rajta."
Bővebben itt: www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/bunyevaczzsuzsa_magyarsagkutatas/4181

Igazsag kutato
(Magyar ORS, 2010.11.09 16:05)
Ami ide levan irva, nagyon szeppen hangzik..DE azt hogy a Torinoi Leple a Jezus Leple nem lehet igy
bezonyitani, mert nem TUDJUK hogy JEZUS milyek vercsoporthoz tartozott az O vere! Lehet
feltelelzni de ha nincs meg az eredeti nyoma a vernek mibol lehet bebizonyitani. Azt kene kutatni amit
be lehet bizonyitani!

No comment
(Fritzi, 2009.10.07 15:03)
Úgy 10 évvel ezelőtt megkérdeztem Erdő Pétert, mi az oka annak, hogy a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Bölcsészkarán ezrével veszik föl a szlovákiai magyar fiatalokat szlovák szakra. Mi szükség
van arra, hogy Magyarországon képezzenek ezrével szlovák tanítókat a szlovák állampolgárságú
magyar gyerekekből.
Mi szükség van arra, hogy Magyarországon szlávosítsanak bennünket  szlovákiai magyarokat?
Erre az Oktatási Minisztérium hívta föl a figyelmünket, és kértek bennünket, hogy csináljunk valamit
ezzel. Az ő indokai inkább arra vonatkoztak, hogy a fölvett hallgatók után állami költségvetésből
fejpénzt fizetnek az egyetemeknek.
Erdő Péter kérdésemre azt válaszolta, hogy Szlovákiában nincs a magyarok számára olyan bölcsészkar,
ahol szlovák szakos tanárokat képeznének.
Közöltem vele, lakóhelyem környezetében két egyetem is van, ráadásul az egyik a legnagyobb
tanárképző.
hihihinek pedig üzenem, hogy az egyik "nagy múltú" apátságban, ahol fiúiskola működik, a
szerzetesek molesztálják a gyerekeket.
Hogy tudok róla?
Két gyereket ismerek, akik ide jártak. Az egyik megmondta az apjának, az pedig kioktatta a gyereket,
mit csináljon, ha ilyesmire sor kerül.

A másikat pedig pszihológus kezeli évek óta. A fiú teljesen magába zárkózott, a világ számára idegen.
Nem írom ide, melyik intézetről van szó, de biztosan rájöttök, ha leírom: egykét éve a prima
primissima díjra is fölterjesztették ezt az intézményt. De nem kaptak első díjat, csak lejjebb.Pedig nekik
igazán nincs szükségük pénzre. A turistaforgalomból már 10 évvel ezelőtt is napi több százezer ft.
bevételük volt.

nincs mit összetéveszteni
(hihi, 2009.10.07 11:58)
A tisztességes lelkipásztorokat 300 fős településeken csicskáztatják, akik meg (őszerintük )"fent"
vannak, szinte kivétel nélkül súlyos betegek. Itt nem csak az undorító szexuális aberrációikra gondolok,
hanem arra, hogy lelküket  ha van ezeknek  rég a sátánnak ajánlották, fő feladatuk a nép
megtévesztése, sötétségben tartása. Ezért támogatja a rezsim az ún. "egyházakat", és ezért nem
támogatja pl. a MVSZt.

Fritzi honfitársamnak
(Őszkatona, 2009.10.06 17:48)
Igen. Viszont újra fölhívom mindenki figyelmét  tudom, ez már úgy hangzik mint az elkopott lemez 
hogy ne tévesszük össze az (általában) hazafias magyar lelkészeket az undorító zsidó Erdő Péter
félékkel.

Őszkatonának
(Fritzi, 2009.10.06 16:47)
A püspöki körlevelet olvastad el?

Fritzi honfitársam kérdésére
(Őszkatona, 2009.10.06 06:14)
Elolvastam. Szerintem csak az utolsó mondat vonatkozik ránk. Evvel kezdi: "Krisztusban Kedves
Testvérek". Mivel hogy mi semmiféle zsidó felkentben nem vagyunk testvérek, ez a körlevél nem
nekünk szól. De Jézus ígéretével fejezi be: "Én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig". Ez
viszont nekünk, Péteralapított Egyház tagjainak szól, s nem nekik, a gyilkos Anás, Kaiafás és Saul
rabbi (a zsidókrisztiánizmus Szent Pálja) örököseinek. Ennek ellenére érdemes elolvasni mert sokkal
többet elárul a levél írójáról, az író hálófonás módszeréről és a csalétkek kiválasztásáról, mint levele
mondanivalójáról.
Tisztelt, magatokat katolikusoknak valló, magyarok! Most szóljatok föl! Saját püspökeitek nyíltan

"nemzetek felettinek" hívják "a katolikus igazságot", azt a dogmát ami szerint a faj gyűlölő zsidóisten
minden nemzsidót, Jézus Urunkat beleértve ("szolgája lett a körülmetélkedésnek", Rómaiakhoz 15:8),
a judaizmus szolgájává igyekszik süllyeszteni. Vegyük vissza Jézus Urunk hagyatékát, a mi
templomainkat, a mi Péter Atyáink Egyházát úgy hogy azonnal hátat fordítunk minden Jézus Urunkat
lezsidózó evangéliumnak, Saul rabbi hazugságnak, és a bosszúálló zsidóistent dicsérő prédikációknak.
Ha a mise közben mindenki kisétál, az üres perselyekre majd fölfigyelnek a püspökök és talán abba
hagyják a rasszizmus ideológia hirdetését, vagy máshova vándorolnak egy új "ígért földet" keresni
maguknak.
Hazafias szeretettel,
Őszkatona

A lepelről a yahoon
(hunicillin, 2009.10.06 00:14)
http://news.yahoo.com/s/nm/20091005/sc_nm/us_italy_shroud
Azt akarják bebizonyítani, hogy XIII. századi :)))

fritzi
(Fritzi, 2009.10.05 16:17)
Tudtok arról, hogy a magyarországi Katolikus Püspöki Konferencia néhány hete körlevelet adott ki,
amelyben fölszólítja a híveket, hogy tartózkodjanak azoktól a csoportoktól, irásoktól stb. amelyek
Jézust pártus hercegnek tartják, Napkirályság téveszméjétől stb. Hogy a Nap, Hold, Földanya nem
istenségek, s akik ezt meghallgatják, elolvassák a pogányság útjára lépnek, ...stb.
A körlevél Pál apostol szavaira hivatkozik, aki figyelmezteti a híveket, hogy eljön az az idő, amikor
kétségbe vonják tanait, s akkor résen kell lenni.
A Kossuth adón már a harmadik katolikus misét közvetítették vasárnap 10 órától, pedig eddig fölváltva
közvetítették a különböző felekezetek szertartásait. Most pedig egymás után csak római katolikus
szertartások vannak.

Őszkatonának
(móluska, 2009.10.05 14:07)
Köszi, elolvastam.
Ezt az Izzut nem tudtam, de szerintem ehhez nem kell szupernyelvésznek lenni: az Izzu és az Ezu
(Jesu) nincs túl messze egymástól, ha még a latin torzítást beszámítjuk:
Ex Deo nascimur, in Jesu morimur, per spiritum sanctum reviviscimus

"jó lenne egy kicsit többet tudni..."
(Őszkatona, 2009.10.05 03:44)
Kedves mókuska,
Jézust saját szkíta népe IZZUnak hívta saját arámi nyelvén... IZZU (vagy IZZU), isteni tudást,
bölcsességet jelent (Ógörög, LOGOS, gondolat, logika; vallásban, IGE). A Jézus név valószínűleg az
IZZU szóból ered, de erre a kapcsolatra bizonyítékot (én) még eddig nem találtam. Jézus anyja,
AdiabeneKharax (vagy Charax) Mária, Adiabene Nakeb pártus herceg és felesége, Kharax (vagy
Charax) Grapte, pártus hercegnő lánya volt.
A Jézus Urunkra erőszakolt "Krisztus" elnevezésről a "Lelki, szellemi védekezés" cikkből másolok ide
egy néhány sort: http://www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/oszkatonaonvedelmitanacsai/4120
A krisztus szó, a görög christos szó magyar változata, a zsidók messiását, fölkentjét jelenti.
Constantinus anyja, Helena, az egyiptomirómai Chrestos (ebetűvel írt)  Egyiptomban Osiris,
"jóságos"  napisten tiszteltét terjesztette. Ezt a szót csavarták ki Saul rabbi [a római
zsidókrisztiánizmus Szent Pálja] örökösei az ibetűvel írt christos szóra a IVV. században. Tehát ne
pocskondiázzuk Jézus Urunkat a krisztus, messiás, fölkent megszólítással. Badiny szerint, Jézust
hitvese, Mária Magdala, Világ Világának hívta [a "Világom" megszólítás még ma is szokásos].
Ajánlom Dr. Badiny Jós Ferenc terjedelmes munkáját.
Hazafias szeretettel,
Őszkatona

Tetszik
(mókuska, 2009.10.05 01:17)
Erről a Jézes / Krisztus megkülönböztetésről jó lenne egy kicsit többet tudni, ezt a két szót nagyon
együtt emlegetik.
A másik, hogy Pál "leveleit" ki írta valójában? Tudja valaki?
köszi halesz

További sikeres kutatást, 1. rész
(Őszkatona, 2009.10.04 05:24)
Lajdi Péter honfitársam nagyon szépen összefoglalja témája lényegét. Írását mindenkinek ajánlom, neki
pedig további sikeres kutatást kívánok. Munkáját egy néhány észrevétellel szeretném továbbfejleszteni:

"Izrael": Fontos szem előtt tartani az "Izrael" szó jelentőségét. Az "IzRaEl" szó egy (most) szumérnek
(is) nevezett nép szókincsében szerepel mint egy Kaukázuskörnyéki turáni törzs neve. Ennek a
törzsnek semmi köze a több ezer évvel később Folyóközbe bekóborló szemita, héber, a későbbi zsidó
néphez. A zsidók ezt a szót  saját bevallásuk szerint  az i. e 14. században elsajátították (Mózes 35:10)
amikor be akartak settenkedni Egyiptomba. Sir Leonard Woolley szerint, "Semmi körülmények között
sem azonosíthatjuk a szemitákat, hébereket vagy zsidókat evvel a Turáni néppel" (A Forgotten
Kingdom, Pelikan Books, 1958).
"Ábrahám:" Egy ilyen nevű szemita "ős", zsidó írásokon kívül nem létezik. Hátrában találunk egy
Ábrám nevet de ő sokkal korábban élt, és Hurrita  nem szemita  volt. A zsidók azt is bevallják hogy az
Ábrám nevet (elsajátították és) megváltoztatták  a héber hangzású  Ábrahámra (Mózes 17:5).
Szerintük, ez az "Ábrahám" az i. e 20.18. században élt (175 évig?!) akit istene arra uszítja hogy szúrja
le saját fiát mert kell neki az emberi áldozat. Arra nem adnak magyarázatot hogy hogyan lehetett 5600
évvel később (i. e 14. századbeli) Jakab "nagyapja".
"Mózes:" Az egyiptomiak se név se szerep szerint semmiféle Mózest nem említenek. Az állítólagos
"Tiz Parancs" táblákat független tudósok sohasem vizsgálták meg, még csak nem is látták. A bibliából 
a sok dicsérésen és a már rég megcáfolt állításokon kívül  keveset tudunk e rejtelmes személy kilétéről.
Annyit tudunk hogy hogy 40 évig a sivatagban kószál, és hogy Jézus a "Mózes adta nektek a
körülmetélkedést" (nem Isten) válaszával teszi helyre a zsidókat (János 7:22).

További sikeres kutatást, 2. rész
(Őszkatona, 2009.10.04 05:22)
"Dávid király:" Szintén kiagyalt találmány. Yigael Shiloh (Héber Egyetem), a zsidóság minden követ
fölforgató, i. e 10.8. századbeli Dávid, Salamon vagy bármiféle szemita, héber vagy zsidó királyságot
kétségbeesve kereső kutatásai (197080as években) eredménye nulla volt. Semmit sem találtak. Soha,
sehol (a környéken), semmiféle zsidó királyság nem létezett az i. e. 2. századbeli, rómaiaknak
köszönhető, zsidó uralom előtt  Júdeában 64 évig (i. e 140től), Szamáriában és Galileában 28 évig (i.
e 104től).
"12 Törzs:" Ez is csak álmodozás, egy sokkal később kiagyalt fantázia. Góg és Magóg népei
visszaverték az Egyiptomból kikergetett héber kóborlókat még mielőtt (most) Saidát (Libanon) elérték
volna, és visszazavarták őket a későbbi Júdeába. Az i. e 16.8. századokban a júdeai hegykörnyéken
kóborló héberek száma nem haladta meg az 5000et  Yigael Shiloh szerint. AbdiHeba (c. i. e, 1330as
évek), Egyiptom Jeruzsálemi vazallusa szerint, csavargó szemiták "habirúk," azaz héberek, rablók,
pusztítják a király (fáraó) földjeit.
"Názáret:" Ilyen nevű város nem létezik. Se a zsidó Josephus Flavius nem említi meg a 45 zsidó
települések listáján, se az Ószövetség, az apokrif irodalom vagy a korai rabbinikus irodalom. Nincs
rajta a 12 város és 6 falu listáján, a Zebulon törzs települései listáján, se a Talmudban említett 63
galileai városok nevei között.
"Megváltó, messiás, Krisztus, felkent:" Ezek a kifejezések a judaizmus találmányai. A "megváltó" név
csak a zsidó "eredeti bűn" kiagyalásának a következménye. A valódi Jézushit Jézust "Enlil, Mágus,

Fény, Világ Világa, Izzu, Logos (isteni tudás, bölcsesség), vagy megmentő" néven említi (Péter
honfitársam figyelme külön elismerést követel: Jézus Urunkat még csak véletlenül sem pocskondiázza
a Krisztus, Christos [zsidó, "felkent"] névvel. [A "Krisztus" szót csak idézetben használja]).
"Első zsidó bankárdinasztia:" Én ezt a szemita Hammurápi korszakra tenném (i. e 18. század) amikor a
zsidók elkezdték kiuzsorázni a Folyóközi parasztokat.
&#8220;Szamaritánus vagy és az ördög van benned:&#8221; A biblia az "ördög", "BaálZebub",
"lelkes" és "mágus, mágia" fogalmakra egyésugyanazt a jelt használja.

További sikeres kutatást, 3. rész
(Őszkatona, 2009.10.04 05:20)
"Szeplőtelen fogantatás:" Evvel a kifejezéssel kérem vigyázzunk mert ez Mária születésére vonatkozik.
"Halálos ítélet:" Pilátus nem ítélte  nem is ítélhette  Jézust  vagy a pártus királyi család bármelyik
(látogató) tagját halálra. Jézus idejében, a Pártusok és a Rómaiak aránylagos békességben éltek egymás
mellett, s e békeszerződésen  az akkor még tábornok  Tiberius képviselte Rómát. Tiberius leveléből
(Tiberius levele Pilátushoz, Editorial Catolica S. A. Madrid, 1975. 474. oldal) tudjuk hogy Tiberius
császár azért végeztette ki a zsidó Főtanács bűnös tagjait  a többi bűnrészessel együtt  mert lefizették
Pilátust hogy adja ki nekik Jézust, és mert "emberiség elleni bűncselekményt" követett el". Pilátust,
saját vőjét, pedig azért mert elfogadta a vesztegetési pénzt. Jézust, a zsidók által gyűlölt "Kos" NibÚr
(Nimrod) fiát, a zsidó Főtanács zsoldosai megkínozták, keresztre feszítették, és a zsidó kovásztalan
kenyér ünnep szigorú szertartásai szerint, az előírt időben (du. 3órakor  a többi "bárányok"
lemészárlásával egy időben, Márk 15:34), meggyilkolták, vérét pedig  a legenda szerint  egy kehelybe
gyűjtötték, pontosan úgy ahogy azt szertartásuk előírja.
"Torinói szent lepel:" Érdemes megemlíteni a 12. századbeli PrayKódex (Pray György) rajzot Jézus
temetéséről és a lepel pontos részleteiről  pl. tűz által ütött Lalakú lyuksor, halszálkás szövésminta, a
holttest egyedi kéz tartása, stb. (Országos Széchényi Könyvtár). Ez a rajz irgalmatlanul megcáfol
minden erőszakolt "14. századbeli gyártás" mesét.
"Jézus egyetlen anyagilag is tapintható hagyatéka:" Néhány kutató szerint, Jézus, V. Abgár királyhoz
címzett levélsorozatának egyikét saját kezével írta (a többit diktálta). Itt nagyon jól jönne további
kutatás e szent ereklye hollétéről.
"Etiópia:" Figyelemre méltó hogy ez nem a mostani (afrikai) Etiópia. Hérodotosz, Pliny, Strabo, Eschyl,
Homer, Pindar az Aitiópokat Szitáknak hívják akik "Európában és Ázsiában élnek." Hesiod a Vörös
folyó (K&#305;z&#305;l&#305;rmak) környékére tesz őket (Törökország), Homer szerint pedig "azok
a népek akik a TávolKeleten és TávolNyugaton laknak"  Görögországból nézve.
További szerencsés kutatást,
Hazafias szeretettel,
Őszkatona

vélemény
(Csiribusz, 2009.10.03 12:53)
Szépen összeszedett írás. Egyetértek vele.

