Az előző folytatása
(Kántor, 2009.09.17 21:36)
Szóval, a kettőjük örök harca, vagy inkább násza csodálatos dolgokat, és rettenetes pusztulásokat
szül nap, mint nap.
Amely történések ismételten definiálhatók jónak, és rossznak, de nincs sok értelme, ugyanis az
egyensúlynak meg kell maradnia.
Hogy miért lett az ember az egyik kiválasztott teremtmény?
Mert valaki, vagy valakik valamilyen módon szívébe, szemébe, agyába, vagy vérébe ültette,
ültették a Szentmagot, azaz egy olyan valamit, amivel jobb minőségben tudja fogni a
&#8222;központi adást&#8221;. Ismeri a jót és rosszat, tud analizálni, mi több olyan lett, mint az
istenek közül egy, bírja a teremtés képességét is. (Jobban mondva bírná, ha nem ragadt volna
meg az eredendő bűntudatnál.)
Amennyiben mindezzel tisztába vagyunk, és tökéletesen igazad van, ha, kidob a "kertész" minden
dogmát, kitilt minden vallási, egyházi, papi, Isten és ember közötti közvetítést, akkor a bennünk
lévő Szentmag hajtani kezd, s kifejlődik az egyéni &#8222;Világfánk&#8221;, az isteni renddel
harmóniába lévő belső világunk, az anyagi és isteni természetünk tudatos egyensúlya.
Azaz, még több fényt tudunk szintetizálni, még inkább ápoltabb lesz a fánk, és így tovább&#8230;
Legalább is én így hallottam, csak meg ne kérdezd a forrást.
Baráti szeretettel: Kántor
Válasz
Az anyagban nem csírázik mag?
(Kántor, 2009.09.17 17:55)
Kedves Őszkatona!
Úgy gondolom, ezzel a bejegyzéseddel nehéz lenne vitába szállni.
És nem is akarok, ui. a nézeteink (nem egyszer tökéletlenségünk) mindenek feletti védelme
menthetetlenül a dogmatizmus mocsarába vezet.
Inkább átgondolom, mi az, amit helytelenül ültettem át.
&#8221;&#8230;azt hiszem, valamelyikünk tercel.&#8221;
Azt hiszem, nincs nagy baj, csak nem azonos a hangszer, vagy a belső barlangunk akusztikája
más.
Magáról a Szentmagról szólva; valóban van némi disszonancia. A Szentmag (ha már
mindenképpen képen kell látnunk) a mindenség szívében elhelyezkedő
&#8222;energiaközpont&#8221;, ami Isten törvényei által vezérelt sugaraival alakítja a Világfa
birodalmait, annak legapróbb részleteit is.
A mi világunkban hívhatnánk Őt egy tiszta, ősi alaprezonanciának, dallamnak, harmóniának,
teremtőnek, vagy JÓNAK ami mindent átjár, még a gondolatainkat is.
Csakhogy, a &#8222;mi világunk&#8221; másik összetevője az anyag, amely tömege,
tehetetlensége folytán a felhalmozódás, majd szétszóródás, süllyedés irányába (tehát ellentétes
előjellel) törekszik, illetve ez a természete, amit mi gyakran nevezünk ROSSZNAK.
Nos, a már létezőben ható sugárzás részben az anyagi világ tükröződése,
&#8222;szennyezett&#8221;, telített felharmonikussal, ami akár teljesen leronthatja, sőt
megfordíthatja az eredeti akaratot.

Ne haragudj, majd folytatom, de egy másik világból &#8222;beszólt&#8221; az asszony, és
valóban ígértem egy-két dolog elvégzését.
Baráti szeretettel: Kántor
Válasz
Az agyagban nem csirázik mag
(Őszkatona, 2009.09.16 06:41)
Kedves Kántor,
Sokat vakartam a fejem ezen a diskurzuson mert nem értettem hogy lehet az hogy ugyanarról a
kottáról olvassuk a zenét de még is más melódia hangzik el ha külön-külön húzzuk a nótát. Nem
tudom hogy te is így hallod-e ezt vagy nem, de azt hiszem, valamelyikünk tercel.
Száz százalékban egyetértek veled abban hogy az általad "Szentmagnak" nevezett entitás maga
Isten emberben, és hogy csak abból a magból kelhet ki az ember isteni léte. Erre én azt mondom
hogy, jó, jó, abból kel ki, de ahhoz hogy kikeljen, termékeny, azaz, termőföld szükséges. E földet
viszont, szerintem, csak a gondolkodás teszi termékennyé. Máshol már említettem hogy,
szerintem, a hitet lehetetlen közvetlenül vezérelni. Ezt igazolja az a sok jóakaratú de félrevezetett
aki akar hinni, imádkozik is a hitért, de mégsem hiszik őszintén. A valódi hitet csak a sajátos
szellemi munka, a fölfedezés, képes létrehozni. Tehát aki hitért imádkozik, kérje Istent hogy adja
meg neki az isteni gondolaterő fölfogásához kellő tehetséget.
Az hogy "engednünk kell kinyílni a bennünk lévő, anyagba süllyedt Szentmagot" szép, bölcs, és jó
tanács, de szerintem ez nem elég, pont azért amit te is említesz, "kialakul egy sajátos,
megkövesedett, egyéni világnézet". Hiába "enged" valaki kinyílni egy magot a dogmatikába
"megkövesedett" földben. Az agyagban nem csirázik mag. Ahhoz hogy földje termékeny legyen,
dobja ki a "kertész" az összes dogmát, tiltson ki minden vallási, egyházi, papi, Isten és ember
közötti közvetítést, és saját maga keresse Istent saját gondolataiban. Itt, a lelkész csak
gondolkodás edző szerepet játszik. Segít a tudás megszerzéséhez kellő eljárás megtanulásában,
és tanácsot ad a tudás földolgozásához.
Termőföld-mag-kertész. Mintha ezen a kottán őseink Isten-fogalma lenne leírva, az a jóságos, élő,
önmagában teljes tökéletes erő-összesség aki embernek nevezett teremtésében hármas
egyhármasságként él: Szellem-lélek-test, öntudat-élet-anyag, gondolat-érzés-porszem.
Hazafias szeretettel,
Őszkatona
Válasz
Eszternek
(Kántor, 2009.09.02 20:47)
Kedves Eszter!
Isten valóban Egy.
A hozzá vezető út számtalan lehet.
Annyi bizonyos, egészen másmilyen, mint ahogyan eddig gondoltuk, gondoltatták velünk.
Bennünk van, s mi Őbenne. Kicsit profánabbul fogalmazva; Ő az, aki legbelül körbeül.
Hogy, felsőbb jó-e?
Kérdés, hogy az általunk &#8222;jónak&#8221; tartott dolgok az igazán jók-e?
Baráti szeretettel: Kántor
Válasz

eszterruzicska@freemail.hu
(Eszter, 2009.09.02 16:03)
Kedves Kántor!
Szerény tapasztalatom szerint minden általam ismert fejlett személyiséggel rendelkező
ismerősöm(velem együtt)Úgy nyilatkozik a vallásról vagy hitről,hogy hisz...egy felsőbb jóban és
vele együtt saját magában.Többünk úgy gondolja:saját személyes vallásunk van,saját kialakult
ceremóniákkal(mindenkinek más)Így mindenkinek saját személyes tapasztalása és hétköznapi
gyakorlata van.Ilyesmire gondoltál?Remélem jol sikerült éreztetnem a lényeget!
Válasz
Kedves Fritzi!
(Kántor, 2009.09.01 21:29)
Fritzi!
Ez meglehetősen pozitív forgatókönyv.
Mivel a múltról beszélünk, nincs sok értelme a vitának, azaz értelmetlen (bár, lehet, hogy én
generáltam).
Válasz
Hogyan tovább?
(Kántor, 2009.09.01 21:18)
Kedves Őszkatona!
Sajnos, egy bizonyos kor eltelte után, az isteni lélek köré felépített &#8222;burkokból&#8221;
kialakul egy sajátos, megkövesedett, egyéni világnézet, ami mély álomban ringatja a mindenkiben
jelenlévő, &#8222;gyermeket&#8221;.
Ez a körénk épült meggyőződés, hit, ugyan védelmet, és kényelmet biztosít, de béklyókba is köt.
Ennek okán érezzük úgy, hogy elegendő bekukkantanunk mások írásaiba, és máris besorolhatjuk
az illetőt a saját dogmáink alkotta kategóriákba.
Szakítva ezzel a gyakorlattal, figyelmesen, és nyitottan elolvastam a &#8222;Lelki, szellemi
védekezés&#8221; c. írásodat.
A védekezés mikéntjeivel egyetértek, de tennék egy-két észrevételt:
Úgy gondolom, a különféle rasszokat, népeket ért hatások (amennyiben megfelelő erősségűek)
idővel módosítják a genetikai jellemzőket (persze, sokan felül is emelkedhetnek mindezen),
melyekről fajgyűlölet nélkül lehet, és kell is beszélnünk.
Jelen esetben, a zsidóság jellemvonásait nagymértékben meghatározza a &#8222;kiválasztott
nép&#8221; képzete, és az ebből adódó &#8222;szétszóratás&#8221;, vagy elkülönülés. Ennek
okán, létezik bennük egy alapvető késztetés az &#8222;élre törésre&#8221;, a vezetői szerep
betöltésére.
No, ez az, ami nem megy mindig simán, ugyanis, a cél elérése érdekében használt, nem egyszer
szélsőséges eszközök jogos ellenérzést szülnek a &#8222;másként kódolt&#8221; többség
szemében.
A régvolt történelmi, vallási példákat figyelmen kívül hagyva megállapíthatjuk (bár, elismerem ezek
az események továbbra is működnek a tudat alatt), valóban léteznek mindenen, és mindenkin
átgázoló, a földi javak (hatalom) megszerzésére, az emberiség gerinctelen masszává tételére
szakosodott csoportok. Amely társaságok - annak ellenére, hogy aránytalanul sok zsidó van soraik
között -, nemzetközi jellegűek.

Egy bizonyos a probléma valós, és tennünk, védekeznünk kell ellene.
Az általad említetteken kívül; engednünk kell kinyílni a bennünk lévő, anyagba süllyedt Szentmagot
(tudod ez a mániám).
S, hogy gyakorlati példákkal is szolgáljak (magamnak is):
- Tisztába kell lennünk a &#8222;végtelen&#8221; isteni énünkkel, ezáltal meg szabadulnunk az
idő szorításából
- El kell hagynunk a holnapért való aggódást (nem a terveket, nem a munkát, az aggódást!)
- Véglegesen le kell számolnunk a nehézség szellemeivel, a felhalmozással, a harácsolással, ami
koránt sem az anyagi helyzetünk függvénye
És a lehámozott &#8222;anyagmennyiség&#8221; hatására nyílni kezd az isteni kincsünk, a
Szentmag&#8221;.
Ezek után már bátran nézhetünk embertársaink szemébe, felfedezhetjük a bennük is a létező
Fénylényt.
Lassan élhetőbb lesz környezetünk, s általa az egész világ.
Baráti szeretettel: Kántor
Válasz
Fritzi
(Fritzi, 2009.08.31 19:46)
Véleményem szerint, ha nem lett volna Pál, a Földön béke, jóság, és szeretet uralkodna.
De egy szó mint száz:
Őszkatona és Kántor - fogjatok hozzá, és állítsatok össze egy 20 max. 40 oldalas irást, amit
középiskolás gyerekek kezébe lehet nyomni - és persze az írni-olvasni tudó fölnőtteknek.
Nem kell, hogy minden részletre kiterjedjen az írás. Csak az legyen benne, amit biztosan tudtok.
Az egyház hatalma a 20. században erősen meggyengült, most lehet az igazságot a
legkönnyebben nyilvánosságra hozni.
Ha semmi mást az életben nem csinálunk ezen a honlapon, de ez az írás megszületik, már
megtettük a nagy lépést.
De mi van Bullányi Atyával? Őt nem kellene bevonni?
Válasz
"Mi lett volna, ha nincs Pál?"
(Őszkatona, 2009.08.30 22:12)
Kedves Kántor,
"Mindemellett, továbbra is kérdem; Mi lett volna, ha nincs Pál? Helyesebben; ez már így történt; a
fő kérdés az, hogyan tovább?"
Mind a kettő nagyon jó kérdés. Az elsőre a válaszokat sajnos csak találgathatjuk. Ennek a
kérdésnek most már csak elméleti értékét látom. A másodikkal viszont érdemes foglalkozni. Erre
megpróbáltam tanácsot adni a Lelki, szellemi védekezés cikkemben.

De hogy még is szóljak valamit a "Mi lett volna, ha nincs Pál?" kérdésedre, hát csak játszunk el
evvel a gondolattal is.
Még az Egyház is elismeri hogy Péter Antiókiában majd Babilonban alapítja a valódi Jézus-hit
Egyházat, az eredeti Kereszténységet, amivel őt Jézus megbízta (Ap.Csel. 11:26, 1 Péter 5:13).
Antiókia abban az időben római fennhatóság alatt volt mint szabad város (civitas libera) ahol a
nem-zsidó lakosság a szkíta Milki-Illu (Melkizedek) tanítása szerint élt (Milki-Illu palotája
Scythopolis külvárosában, a Tiberius tótól kb. 20km. délre volt). Ez a lakosság Pétert nyílt karral
fogadta de Saul rabbit elkergette amikor ott próbálta zsidó ideológiáját terjeszteni.
A hely hiányában most ugorjunk át Konstantin (IV. sz. eleje) idejébe amikor egyesíti a vallásokat.
Ha it nem szerepel a Saul megfertőzés Róma területén, akkor a Rómában is népszerű egyiptomirómai Krestos (jóságos) - nappal jelképezett - istenhit és evvel a vallással egyetértő Péter-alapított
Antiókiai Jézus-hit lett volna Róma hivatalos vallása (itt muszáj megemlítenem hogy a magyar
Pálos Rend az egyiptomi Krestos-hitű Pál szerzetes tanítására lett alapítva, nem a zsidókrisztiánizmus Szent Pálnak nevezett Saul rabbi ideológiájára. És azt is, hogy a Krestos szót csak
közel 100 évvel később (IV-V. sz.) csavarta ki az ortodoxia a zsidó messiás, felkent, Kristos szóra).
Sőt, az is föltételezhető hogy Saul rabbi rasszista gyűlölet-hit terjesztése nélkül Konstantinnak nem
kellet volna a "vallásokat egyesítenie" mert a kis arányú zsidóság magatartásán kívül nem lett
volna vallási viszály. Ebben az esetben, egész Európa valódi Jézus-hitű "Keresztény" - s nem
"Krisztián" - lehetett volna.
Hazafias szeretettel,
Őszkatona
Válasz
Kedves Őszkatona!
(Kántor, 2009.08.30 19:57)
Kedves Őszkatona!
Sajnos (vagy sem), nem igazán szeretem idézetekkel körbe bástyázni mondandómat. Úgy
gondolom, ilyen módszerrel építették fel a világ legnagyobb hazugságait (lásd: Isten azt
mondta&#8230;), de belátom, igazad van, kellenek a források
Tehát még egyszer Pálról:
Ő illesztette össze az a tüzet a vízzel, valószínűleg az elsőszülött feláldozása által történő
kiengesztelésen alapul az ő hite szerinti megváltás fogalma.
Jézus elhatárolódik a megváltó, pontosabban a messiás megnevezéstől. (Márk 8,30).
Pál vezeti be az eredendő bűn fogalmát.
Mindenki méltó Isten haragjára. (I. Efezusiakhoz)
Mindenki elveszett. (Rómaiakhoz 5,18, Korinthusiakhoz 15,18)
A kárhozat mindannyiunk várományosa. (Rómaiakhoz 5,16)
Az ember önmaga semmit sem tehet megváltása érdekében.
(Rómaiakhoz: 3,24, 3,28, 9,11, 9,16, I. Korinthusiakhoz 1,29, Galatákhoz 2,16, Efezusiakhoz 2,8-9)
Ellenben, ő képes megmutatni a dicsőítő utat; azaz elegendő az engedelmes nyájhoz csatlakozni
nem kell semmit tenni, főként tilos gondolkozni. Hiszen minden keresztényt megvált Jézus a
halálával.
Az egyéni törekvés, az Istennel történő kapcsolattartás egyenesen bűn.
Bűn, fenyegetés, félelem, halál, ez Pál. &#8211; mondhatnánk.

Mindemellett, továbbra is kérdem; Mi lett volna, ha nincs Pál?
Helyesebben; ez már így történt; a fő kérdés az, hogyan tovább?
Válasz
Kedves Fritzi!
(Kántor, 2009.08.30 19:19)
Kedves Fritzi!
Egyetértünk, sőt ebben az esetben (úgy sejtem) nem csupán cinizmusról beszélhetünk, hanem
&#8230; szándékból, előre kitervelt tettről, tervről.
De ami történt, történt, a kérdés az, hogyan tovább...
Válasz
hunicillin
(Kántor, 2009.08.30 17:27)
Kedves hunicillin!
Úgy gondolom, a tudat, de inkább a hit &#8222;hegyeket képes mozgatni&#8221;, hatással lehet
az anyagi világra. Még inkább igaz ez, több személy azonos, &#8222;teremtő hite&#8221;
esetében.
Nem véletlen a többes szám az &#8222;&#8230; mondjátok ennek a hegynek&#8230;&#8221;,
vagy ahol ketten, hárman vagytok, én ott vagyok köztetek idézetekben.
(Elnézést a pongyola idézetekért.)
Magyarán, a tömegek hite, mint gyűjtőlencse koncentrálja az isteni mag erejét.
Tehát, minden további nélkül testet ölthetett - hiszen a Szentmag sugarai teremtik meg az összes
formát, testet - a kollektív tudatba (vagy tudatalattiba) bekerült &#8222;kép-zet&#8221;, várakozás.
&#8222;Hasonló lehet a helyzet Jézus misztériumánál - sokak számára teljesen semleges, hogy
jelen volt-e fizikai testben vagy sem, beszédeit ő mondta vagy csak neki tulajdonítják.&#8221;
Írod, és való igaz, ha csupán az emberekre, a &#8222;tömegre&#8221; történő hatásait, hullámait
vizsgáljuk, helyállóbbnak tűnik egy sugárzó mag, vagy &#8222;energiaközpont&#8221; képzete.
&#8222;Százszor is megszülethet Jézus Betlehemben, ha Bennük egyszer sem.&#8221;
Nagyon szép gondolat, és ráadásul valós is. A mag a belső Betlehemünkben, jászlunkba van, s ha
ezt már tudjuk, csak engedni kell nyílni, hagyni kell megszületni.
Válasz
Őszkatona
("Esemény"?, 2009.08.30 16:13)
A "Pál-fordulásnak" nevezett állítólagos "eseményt" Péter épp oly hihetetlennek tekinti mint a mai
gondolkodó ember (Klémész-regény, Pszeudo-klementina 17:19). Péter, lényegében, Saul
rabbinak a szemébe vágja hogy egy szót sem hisz hazudozásaiból. Itt egy rövid idézet - gyenge
magyar fordításban - az angolul írt "The Scythian" tanulmányból.
"Ha a mi Jézusunk megjelent neked egy látásban, ha megismertette magát számodra és beszélt
hozzád, akkor azt felháborodottként tette egy ellenféllel... Lehet-e valakit látomások által
előkészíteni a tanításra? Ha azt mondod hogy lehet, akkor kérdezem én, miért tartózkodott és
értekezett a mi tanítónk egy évet az ébren lévőkkel? ... És hogyan hihessük szavaidat, amikor azt
mondod hogy megjelent neked? Hogyan jelent meg neked amikor az Ő tanításával ellenkező
véleményeket hirdetsz?... Ha rám mondod hogy átkozott vagyok, Istent vádolod, aki előttem

föltárta az isteni tudást (logos-t, Jézust). Szenvedélyesen szidod Őt aki e fölismerés következtében
engem áldottnak nyilvánított."
Ha valakinek megvan e párbeszéd teljes szövege magyarul, legyen szíves ide föltenni.
Hazafias szeretettel,
Őszkatona
Válasz
Fritzi
(Fritzi, 2009.08.30 15:33)
Kántor Jánosnak
Akár volt, akár nem volt, jókora cinizmus beleülni egy tanításba.
A görögök egyik császár mondta: ha nem tudsz leigázni egy nemzetet, adjál neki vallást.
Hát Pál apostol is csinált a buta európaiaknak egy újat.
Válasz
eszterruzicska @freemail.hu
(Eszter, 2009.08.30 14:48)
Nem vagyok már mai csirke, a biblia világa sem idegen tőlem,és ősvallásunk sem.
...mégis csak arra lettem figyelmes,hogy tátott szájjal ülve olvasom a gondolataitokat percek óta.
Bámulatosak vagytok!És ez nem fényezés!Sokat tanulok "látni,nem csak nézni" tőletek.
Köszönöm!
Válasz
Hozzászólás
(hunicillin, 2009.08.30 13:02)
Maga a cikk nagyszerű gondolatébresztő, sok, nem a hétköznapi tudatunk számára szóló
szösszenetet tartalmaz.
Ami a hozzászólásokat illeti, mintha elértek volna a tudás/hit mezsgye határáig, elfogyott a
puskapor, az érvek.
Megkérdezhetjük magunktól, hogy mit gondolunk, mi a különbség egy analfabéta és egy másik,
egyetlen könyvet soha el nem olvasó ember között? Van lényegi különbség a "potenciálon" kívül?
Hasonló lehet a helyzet Jézus misztériumánál - sokak számára teljesen semleges, hogy jelen volte fizikai testben vagy sem, beszédeit ő mondta vagy csak neki tulajdonítják. Mert, mit számít?
Százszor is megszülethet Jézus Betlehemben, ha Bennük egyszer sem.
A részleteken rágódó éntudat egyben a börtönőrünk is, mert korlátai jelölik ki azt a (mindenkinél
máshol húzódó) határt, ahol a hit kezdődik. Magasabb tudatú lények számára a tudás határa jóval
messzebb van, amiben mi "hiszünk", ők azt már tudják.
Analóg ez azzal - ha valaki olvasta Ouspenskynek, Gurdjieff tanítványának ezt az elméletét - mint
amikor a kétdimenziós tudatú állat számára a mi térfogalmunk szerinti harmadik dimenzió az állat
számára időként jelenik meg.
A földi emberiség tudati szempontból sok száz eltérő fejlettségi kategóriába sorolható, vallási vagy
testi hovatartozás semmit nem jelent. Jézus üzenete a tanítványoknak szólt, nem a "tömegeknek".
Az üzenet szempontjából teljesen mindegy, hogy jelen volt-e fizikai testben vagy sem.
Bár, kétségtelenül izgalmas a téma, és jó lenne rendelkezni az Újszövetségen kívüli történelmi
forrásokkal - mégha ezek nem is változtatnának a lényegen. Akinek van tálentuma, de nem
használja, az ugyanúgy analfabéta, mint a soha sem iró-olvasó tudós embertársa.
Persze nem kell ezzel egyetérteni, hiszen a világot sem az egyetértés, hanem a feszültségek

tartják fenn és mozgatják. (csak nem a gyilkos feszültségek)
Válasz
Kételyek
(Kántor, 2009.08.30 08:57)
Köszönöm a forrásokat Őszkatona.
Fritzi! Lehetséges, de az is, hogy nem volt semmi "esemény".
Válasz
Fritzi
(Fritzi, 2009.08.29 20:10)
"Azt még elképzelhetőnek tartom, hogy valaki egy csodálatos esemény hatására korábbi hitét
elhagyva megtér,..."
Nos, ez a csodálatos esemény epilepsziás roham volt.
Válasz
Kedves Kántor
(Őszkatona, 2009.08.29 01:36)
Köszönöm válaszodat. Jó agytorna, és írásodat tisztábban értem. Egyelőre csak egy
észrevételedre szeretnék reagálni: "Annyi bizonyos, római ítélte halálra, római végezte ki..."
Evvel az állítással több gond van, de most csak kettőt szeretnék figyelmedre hozni. Badiny Ferenc
munkájából tudjuk hogy az Universidad Pontificia de Salamanca Evangelicos Apokrifos
gyűjteménye egyike, Pilátus Aktája, arról szól hogy Tiberius császár (Tiberius levele Pilátushoz,
Editorial Catolica S. A. Madrid, 1975. p. 474) levelében megdorgálja Pilátust és bilincsben hozatja
Rómába (az egész bűnöző zsidó bandával együtt) mondván "Igazságtalanul kényszerítetted
Jézust halálba, meggyőződés nélkül adtad őt át a telhetetlen dühös zsidóknak, ezt az igaz embert
irgalmatlanul; és ajándékokat fogadtál el azért hogy add ki ezt a bűnmentes embert a borzalmas
korbácsolásnak és keresztrefeszítésnek." Ebből a levélből csak arra lehet következtetni hogy
Jézust nem egy "római ítélte halálra, végezte ki" hanem a zsidók gyilkolták meg miután lefizetették
a "római" Pilátust hogy adja ki nekik Jézust.
A utóbbi időkben az Egyház (értsd, zsidóság) nagy erőfeszítéssel támadja Badiny kutatásait,
beleértve a fönti levél hitelességét. A gond csak az hogy eddig még egyetlen egy bizonyítékot sem
volt képes bemutatni ami megkérdőjelezné a levél hitelességét. Ezért kénytelen kizárólagosan
saját dogmája fennhatóságára támaszkodni. De ha mondjuk a levél mégis egy hamisítvány lenne,
hogyan indokoljuk Róma állítólagos döntését? Jézus idejében Róma és Pártia aránylagos békében
élnek mi után a pártusok háromszor jól elpáholták a rómaikat. Tiberius (tábornok) saját maga részt
vett a béke-tárgyalásokon tehát jól tudta hogy a pártusokkal jobb lesz tartani a békét - amit
becsületesen be is tartott később mint császár. Mi indoka lehetett arra hogy béke-időben egy
pártus herceget kivégeztessen? Azt hogy Jézus királyi családból származott - a mi kutatásainkon
kívül - még maguk a zsidók is elismerik (pl. "Palotában született", Ber. ii 5). Az pedig
elképzelhetetlen hogy a római helyőrség egy pártus herceg kivégzését saját szakállára vette volna.
Efféle fegyelmezetlenség elképzelhetetlen a római légiókban. Ha parancsra végezték volna ki
Jézust, akkor kinek a parancsára? Parancsnokuk, a helyi Tribune (nagyjából Ezredes), nem
Pilátusnak felel hanem a római szenátusnak akitől fölhatalmazását kapja (a helyi prefektus csak
egy bürokrata). Elképzelhető-e hogy vállalta volna egy ilyen magas rangú személy kivégzését a
szenátus vagy a császár aláírt parancsa nélkül - ha mondjuk a bürokrata Pilátus "megkéri"? A
bűntett végrehajtója csak a Jeruzsálemi Templom (zsinagóga) zsoldos őrsége (In-Kal?) lehetett.
Hazafias szeretettel,

Őszkatona
Válasz
Válasz Őszkatonának
(Kántor, 2009.08.28 20:57)
Válasz Őszkatonának
Kedves Őszkatona
Nagyon örülök Neked, és megpróbálok a felvetettekre válaszolni.
1.rész:
Értem, mi a problémád a &#8222;kiválasztottakkal&#8221; kapcsolatban, de az ókori
társadalmakban tagadhatatlanul kialakult egy réteg, főként a papság, akik valamilyen szinten
kiválasztottak voltak, sőt, maga Jézus is a &#8222;kiválasztott&#8221; 12-vel terjesztette tanait.
Tehát közel sem népek, pláne nem Isten által történő kiválasztásra gondoltam.
Ekhnaton fáraóról, sajnos (amint azt említettem is), ebben az írásban csak egy rövid áttekintésre
vállalkozhattam, egyébként a Magyar kódban szerepel, hogy Ekhnaton valójában egy ősi hitet
&#8222;vett elő&#8221;.
A sumer IZ (isteni lélek) Badiny Ferenc meghatározása. A szellem, lélek kifejezések alkalmazása
általánosságban meglehetősen kaotikus. Van elképzelésem a különbségekkel kapcsolatosan, de
ezt most nem fejteném ki.
A &#8222;megváltó&#8221; kifejezésről; Az ismertetett elmélet szerint, a Szentmag kisugárzása,
fénye, valamint a tömegek erős hite által a megtestesült Jézus, az isteni &#8222;sugárzás&#8221;
továbbadásával, önmaga felajánlásával megmenti, megváltja az embereket a teljes anyagba
süllyedéstől.
A rómaiak és Jézus kapcsolata; nincs módomban az állításaidat kontrollálnom, a &#8222;vita
kedvéért&#8221; pedig nem mondok ellent. (Bár, minden hivatalos irodalom ellene szól.) Annyi
bizonyos, római ítélte halálra, római végezte ki. Továbbá, a &#8222;tömegelvárás&#8221; az
elnyomó hatalomtól való megszabadulás reményében várta a &#8222;megváltó&#8221; király
eljövetelét.
A történelmi Jézus nyomait pedig azért nem találjuk, mert az alapfeltételezésből adódóan, mint
testet öltött &#8222;Fénylény&#8221; nem létezhet anyagi, vagy vérségi kapcsolata. (Vagyis, úgy
nem, ahogyan mi gondoljuk.)
Többek között ezért &#8222;tagadta&#8221; meg a neki tulajdonított családot.
Válasz
Válasz Őszkatonának
(Kántor, 2009.08.28 20:55)
2.rész:
"a Nappal történő azonosítás...": Most is csak azt tudom mondani; a Nap a Szentmag, azaz Isten
sugárzó, teremtő természetének földi tükröződése.
"Ezért nem értették... még a tanítványok sem a példabeszédeit... " A rendelkezésre álló leírások
szerint, Jézus nem egyszer fakadt ki a tanítványok értetlenségét látván.

Hogy melyik tanítvány, mennyire volt közel hozzá, az egy másik kérdés. Beszélhetünk itt
Magdalénáról, Tamásról, vagy az általad &#8222;beépített ügynöknek&#8221; meghatározott
Júdásról.
Hiszen, egyet azért ne feledjünk, Jézus testének (szerintem burkának) meg kellett töretni, hogy
beváltsa küldetését.
"Téveszméink... meg kell szabadulnunk... &#8222;Pl. az ember egy isteni lény aki egy ideig (földi
élet) anyagi testet vesz magára.&#8221;
Tökéletesen egyetértünk!
&#8221;A megszemélyesítés az emberi természettel jár, pl. A célja minden esetben az ember és
környezete közötti közvetlen - mondhatni, lelki - kapcsolat fönntartása.&#8221;
Igaz, de a 21.század emberétől elvárható a túllépés képessége. (Mivel egyszerűen illúzió.)
&#8221;A Szentlélek pedig az Istennek nevezett erő-komplexus biológiai, azaz, termékeny
képességét, az Anya fogalmat idézi elő.&#8221;
Hidd el, az &#8222;Anya&#8221; a minden létezőt szülő, abból felemelkedő, majd abba
visszahulló &#8222;Anyag&#8221;. Azaz, ősanyag, az anyag elemi részecskéje, amit, ha egyszer
meg tudunk &#8222;fogni&#8221;, érteni, elvezet a &#8222;Szentlélekhez&#8221;, vagyis a
Szentmaghoz.
Sajnos, a &#8222;romlandó anyag&#8221; képzetét keltő, kizárólagosságra, tökéletességre
törekvő vallások foglyai vagyunk, még akkor is, ha nem tudunk róla.
&#8221;A TEN szót én másképp értelmezem: maga, saját, pl. tenmagam.&#8221;
Igen, de az egyedül álló (tenmaga), mozdulatlan (tengődő, tente) képzetek közel sem zárják ki a
TEN-gely fogalmát, sőt erősítik azt.
Válasz
Válasz Őszkatonának
(Kántor, 2009.08.28 20:54)
Válasz Őszkatonának
3.rész:
&#8222;A magyar hagyományok csak "áldomásról" szólnak (kenyér, bor).&#8221;
Ez bizonyára így igaz.
"Újszövetség a jézusi tanítás Szent Páli, Sauli tolmácsolása." &#8222;Itt csak fölforgatásról lehet
szó. A tolmácsolás kifejezés nem állja helyét &#8222;
Szent Pálról, ha úgy tetszik, Saul rabbiról hasonlóan vélekedünk.
Azt még elképzelhetőnek tartom, hogy valaki egy csodálatos esemény hatására korábbi hitét
elhagyva megtér, de hogy ezek után ő mondja meg a &#8222;frankót&#8221; a 12 kiválasztottnak,
az már enyhén gyanús.
"Mindemellett hálásak is lehetünk a szerzőknek, a "rendezőknek", hiszen munkásságuk nélkül
szegényebb lenne a világ, és nagy valószínűséggel, ma sokkal nehezebben tudnánk "kilesni" Isten
titkait."
Itt arra gondoltam, hogy, ha pl. a fenn említett Saul rabbi nincs, nem a kereszténység élesztgeti
újra Rómát, és valószínűleg mi sem erről a vallásról értekeznénk.
De lehet, hogy tévedek.
Az pedig egy emberi dolog.
Még egyszer köszönöm leveled.

Baráti szeretettel: Kántor
Válasz
Csak játszunk el a gondolattal, 1. rész
(Őszkatona, 2009.08.28 04:00)
Kedves János,
Te hívtál meg játszani, hát "csak játszunk el a gondolattal." Nem kifogásolom írásod lényegét, de
az alábbi szavaidon megakadt a szemem.
"...a kiválasztottaknak..." Én eddig nem találtam se írásainkban se hagyományainkban semmiféle
"kiválasztottság" fogalmat. Sőt, ez a kifejezés ízlésünknek még ma is undorító. Továbbá, őseink
úgy tudták hogy ők az égből származnak - semmi -féle más népek közül való "kiválasztást" nem
említenek.
"Ekhnaton fáraó... az egyistenhit bevezetésére..." Talán az egyistenhit visszaállítására. Több mint
másfél ezer évvel kora előtt (c. Ke. 3000-ben) mágusaink már Egyiptomban tanították az egyisten
hitet.
"a sumer iz (isteni lélek)..." Lélek helyett talán "szellem" jobb lenne (lásd lejjebb).
"Megváltóba..." A megváltó fogalom a zsidó ideológia gyártmánya. Ez a kifejezés csak ez "eredeti
bűn" kitalálásával lett divatos és csak a judaista szektákban. Talán "megmentő" jobb kifejezés
lenne mivel hogy Jézus tanításával meg akarta menteni az emberiséget a zsidó ideológiától.
"Igaz, nem kényszeríttette rögtön térdre a római légiókat..." Tudtom szerint, se Jézusnak, se
tanítványainak semmi különösebb bajuk nem volt a rómaiakkal - a megvesztegetett Pilátus
kivételével. Sőt, Tiberiust úgy fölháborította Jézus lemészárlása hogy a gyilkos zsidó rabbikat és
még saját vőjét, Pilátust is, halálra ítélte és kivégeztette. Tehát Jézusnak semmi oka nem volt arra
hogy a római légiókat tértre kényszerítse.
"...értelmetlen minden, a Jézus származását firtató okoskodás, a 'történelmi' Jézus nyomainak
kutatása, még inkább a Nappal történő azonosítása." Az ésszerűség az ember egyetlen szellemi
eszköze amivel nekivághat a valóság megismeréséhez. Valahol kezdeni kell. Lehet hogy hosszú
éves meditáció eredménye egy magasabb fokú valóság-megismerés. De ennek hiányában, kell
egy ésszerű szilárd támaszpont ami szerint minden értesülést értékelni tudunk. Ha nincs meg ez a
biztos alap, akkor gyerek játék félrevezetni egy népet. Ezt a valóságot már Saul rabbi is jól látta.
Ezért mozdított meg az ortodoxia minden követ hogy ezt az alapot eltüntesse és helyébe minden
áron egy zsidó alapot erőszakoljon Jézus, családja és népe alá. Szerintem csak és kizárólagosan
a tudományok és a pragmatikus történelem segítségével remélheti az átlag ember (pl. én) a
valóság megközelítését. Ez a segítség pedig Jézus származása, nevelési környezete, népe
hiedelme, és nyomai kutatásában rejlik.
Válasz
Csak játszunk el a gondolattal, 2. rész
(Őszkatona, 2009.08.28 03:59)
"a Nappal történő azonosítás..." Ez egy nagyon hasznos analógia arra hogy az ember megértse az
Atya és a Fiú egységét, azaz, az elválaszthatatlan azonosságát. Az ember képtelen érzékelni
magát a napot (az Atyát) de képes érzékelni a napsugarat, a napfényt (a Fiút) ami semmi más mint
a nap hatása. Ezt magyarázza Jézus avval hogy "az Atya és én egy vagyunk", és hogy "aki engem
lát, az Atyát látja". (De azt hiszem ugyan ezt mondod bekezdésed végén)

"Ezért nem értették... még a tanítványok sem a példabeszédeit... " Nem tudom hogy itt mindegyik
tanítványról van-e szó, vagy csak néhányról. A beépített Júdás ügynök kivételével, a tanítványok,
mint Jézus, valószínűleg szintén mágusok voltak, de lehet hogy nem egyforma tehetségűek. A
Nag-Hammadi, "Párbeszéd a Megmentővel" szerint Magdala Mária "úgy beszélt, mint a
Mindenséget ismerő asszony." Tehát eszerint, legalább egy tanítvány értette Jézus párbeszédeit.
"Téveszméink... meg kell szabadulnunk... az állati testbe szorult 'istenparány' alkotta 'szem-ély
felsőbbrendűségének illúziójától." Más szempontból is lehet ezt nézni: Pl. az ember egy isteni lény
aki egy ideig (földi élet) anyagi testet vesz magára. Ezt Jézus így mondja: "...én leteszem az én
életemet, hogy újra felvegyem azt. Senki sem veszi azt el én tőlem, hanem én teszem le azt én
magamtól. Van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt."
"Téveszméink... megszemélyesített istenképnek elhagyására..." A megszemélyesítés az emberi
természettel jár, pl. Természet Anya. A megszemélyesített istenkép ennek csak egy formája. A célja
minden esetben az ember és környezete közötti közvetlen - mondhatni, lelki - kapcsolat
fönntartása.
"IS... Isten gondolata, Szentlélek, Isten lelke..." A gondolat (logos) áll legközelebb az IS (IZ) szó
értelméhez. A lélek inkább érző-képességet, az életet fogalmat sugalmazza. A Szentlélek pedig az
Istennek nevezett erő-komplexus biológiai, azaz, termékeny képességét, az Anya fogalmat idézi
elő.
"TEN a törvény, a világok tengelye, Isten egyenese, a Nagykereszt, az "Atya", a TÉR fenntartója..."
A TEN szót én másképp értelmezem: maga, saját, pl. tenmagam. Eszerint "Is-Ten" saját magát az
önmagában teljes gondolaterőt jelenti. Az Anya szó pedig a világegyetemet átható életerő. Tehát
Isten Anya vagy Anyaisten saját maga az élő gondolaterő.
Válasz
Csak játszunk el a gondolattal, 3. rész
(Őszkatona, 2009.08.28 03:58)
... áldozást az isteni lélek, a Szentmag befogadásának tiszteletére végezzük..." A zsidó ideológia
ránk erőszakolása előtti hagyományainkban sehol nem találkozunk az áldozás fogalmával. Ez a
judaizmus egyik alapelve, azaz, a bosszúálló zsidó isten dühét csak vérontással, "áldozással"
lehet csökkenteni. A magyar hagyományok csak "áldomásról" szólnak (kenyér, bor).
"Újszövetség a jézusi tanítás Szent Páli, Sauli tolmácsolása." Itt csak fölforgatásról lehet szó. A
tolmácsolás kifejezés nem állja helyét - ha csak nem rosszul értem. Aki tolmácsol, az erőfeszítést
tesz hogy saját véleményétől eltekintve próbálja átadni az üzenetet. Saul rabbinak ez esze ágában
sem volt. Elsősorban, azon kívül amit kínzással kicsavart Jézus elfogott követőiből, fogalma se volt
Jézus tanításáról. Másodszor, amit megtudott, azt vagy mindenestül kizárta a dogmából vagy
áthazudta a zsidó érdekek fejlesztésére.
"Mindemellett hálásak is lehetünk a szerzőknek, a "rendezőknek", hiszen munkásságuk nélkül
szegényebb lenne a világ, és nagy valószínűséggel, ma sokkal nehezebben tudnánk "kilesni" Isten
titkait." A hiteles szerzők munkájából nagyon kevés maradt meg az Újszövetségben - talán 1-2
százalék. Ezeknek, igenis, hálásak lehetünk. Gondolom ezekre gondolsz. A többiek
"munkásságáért" viszont csak az lehet hálás aki a Jézus hit gyökeres kipusztítását munkálja. Ez
utóbbiak "munkássága" nélkül a világ nem hogy nem lenne szegényebb, hanem sokkal de sokkal
gazdagabb lenne. Ha ezek a "munkások" nem irtják és nem forgatják föl 2000 éven át Isten
üzenetét, akkor most minden ember, család, nemzet jóllakásig ehetné a tudásfa gyümölcsét.
Remélem hogy egy nap meglesz egy érvelésnél alkalmasabb szellemi tehetségünk az Istenfogalom megértésére. De egyelőre - nekem legalább is - csak ez van.
Hazafias szeretettel,

Őszkatona
Válasz
A végtelen...
(Kántor, 2009.08.27 12:12)
A végtelen eltitkolása abban áll, hogy az örök élet fájáról, már nem szakíthattunk.
Az Egy folyamatosan sugározza a tudást, csak mi nem halljuk, látjuk, de ez csak rajtunk múlik.
Válasz
gyulayoyo@yahoo.com
(ygyula, 2009.08.27 09:45)
A megvezetés stimmel, de... A keresztény vallás alapkönyve egyértelműen újraírás, de mikor,
miért. Megtervezték vagy csak lett?
A végtelen eltitkolása nem biztos, mert olykor az Egy megossza tudását, de nem ad megbízást,
vagy nincs indíttatás annak továbbadására. Nehéz kitudni ki érdemes rá. A visszahúzódó
&#8222;remeték&#8221; sokszor tudós emberek a szó lényegi értelmében. Kertész vagyok, fát
nevelek: ebben benne van az élet továbbadásának kis modellje.
Válasz
Nos, igen
(Hun Solo, 2009.08.26 09:46)
A teljes Igazságot csak Egy ismeri és Nála van a legjobb helyen
Válasz

